
 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол № 8 
спільного засідання постійних комісій сільської ради з питань: 

 

регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення діяльності 
депутатів; 

планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сіл громади; 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 

господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 
благоустрою населених пунктів; 

освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту охорони здоров’я, 
споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів; 

прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з громадськими 
формуваннями 

 

від 17 грудня 2021 року       с. Дмитрівка 

 

 

 На спільному засіданні постійних комісій присутні: 
 

ДЕБЕЛИЙ Геннадій Вячеславович - голова постійної комісії сільської ради з 
питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів, депутат сільської ради від округу № 6 

члени комісії: 
ЯКУБОВА Вікторія Олександрівна –депутат сільської ради від округу № 3. 
 

 

ХОМОВСЬКИЙ Олександр Миколайович – голова постійної комісії сільської 
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного 
розвитку сіл громади, депутат сільської ради від округу № 2. 

члени комісії:  
ДАЦЕНКО Василь Васильович - депутат сільської ради від округу № 4 

ДОРОЩУК Вікторія Леонідівна - депутат сільської ради від округу № 2 

КАЛІНІН Михайло Михайлович –депутат сільської ради від округу № 1 

КОСТЕНКО Руслан Володимирович –депутат сільської ради від округу № 7  
ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна –депутат сільської ради від округу № 1 

 

 



 2 

ЛАРІКОВ Юрій Михайлович - голова постійної комісії сільської ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 
господарства, будівництва, охорони навколишнього природного середовища та 
благоустрою населених пунктів, депутат сільської ради від округу № 4 

члени комісії: 
ЄЛЬНИК Володимир Степанович – депутат сільської ради від округу № 7; 

КАПІТУЛА Олег Йосипович – депутат сільської ради від округу № 1 

НІКІТІН Петро Анатолійович – депутат сільської ради від округу № З  
ЮДЕНКО Віталій Миколайович –депутат сільської ради від округу № 6 

 

 

ШКУРЕНКОВА Людмила Леонідівна – голова постійної комісії сільської ради з 
питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони здоров’я, 
споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів, депутат сільської 
ради від округу № 2 

члени комісії: 
МАГДІЙ Юлія Вікторівна – депутат сільської ради від округу № 6 

 

 

МЕРЕЖАНИЙ Віталій Федорович – голова постійної комісії сільської ради з 
питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з 
громадськими формуваннями, депутат сільської ради від округу № 5 

члени комісії: 
КУЗЕННИЙ Леонід Юрійович –депутат сільської ради від округу № 5; 

ОБОДОВСЬКИЙ Микола Олександрович –депутат   сільської ради від округу № 5 

 

 

Відсутні:  
КОРСУН Володимир Павлович – член  постійної комісії сільської ради з питань 
регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення діяльності 
депутатів,  депутат сільської ради від округу № 7; 

КУЩОВА Галина Володимирівна – член  постійної комісії сільської ради з питань 
освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони здоров’я, 
споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів, депутат сільської 
ради від округу № 1; 
СТОЖУК Сергій Іванович – член  постійної комісії сільської ради з питань освіти, 
культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони здоров’я, споживчого 
ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів, депутат сільської ради від округу 
№ 7. 
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На засіданні були присутні запрошені: 
СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської сільської ради 

ПЕТРОВ Тимур Іванович – перший заступник керівника Знам'янської окружної 
прокуратури 

 

 

Члени виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:  
 Бойко  

Наталія Олександрівна 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради. 

 

 Міркотан  
Лідія Олександрівна 

начальник відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Павленко  
Олена Григорівна 

директор ОНЗ "Дмитрівська 
загальноосвітня школа 1-3 ст. імені 
Т.Г.Шевченка" Дмитрівської сільської ради 

 Плаксієнко  
Вячеслав Якович 

статистик Дмитрівської сільської ради 

 Погорєлова  
Наталія Миколаївна  

начальник юридичного відділу  апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Студенко  
Олена Петрівна  

староста села Цибулеве Дмитрівської 
сільської ради 

 

 Токарь  
Світлана Володимирівна 

староста села Іванківці, села Заломи, села 
Юхимове Дмитрівської сільської ради 

  Керівники та спеціалісти відділів Дмитрівської сільської ради 

 Бабіч  
Тетяна Миколаївна 

начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради; 

 Бойко   
Наталія Сергіївна   

начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Дорощук  Ольга Сергіївна   начальник  відділу земельних відносин  
апарату Дмитрівської сільської ради 
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 Демешко   
Володимир Вікторович  

головний  спеціаліст відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської 
ради 

 Заєць  
Анастасія Олександрівна  

начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

 Савранська  
Валентина Федорівна 

начальник організаційного  відділу апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Ціцей  
Олександра Андріївна  

начальник відділу економічного розвитку,  
інвестицій та комунальної власності  
апарату Дмитрівської сільської ради 

 

 Чорна 

Алла Олексіївна  
начальник відділу соціального захисту 
населення Дмитрівської сільської ради 

 

Керівники підприємств, установ, організацій, поліцейські офіцери громади 

 Акімов 

Олександр Олександрович   
 

поліцейський офіцер громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького 
РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади  
 

 Бургаз 

Максим Васильович 

поліцейський офіцер громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького 
РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади 

 

 Кубіцька  
Наталія Олександрівна  

директор комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг» Дмитрівської 
сільської ради 

 Шаповал  
Валентина Михайлівна  

директор ДКП Дмитрівської сільської ради 
«Сількомунгосп»  

   

 За пропозицією членів комісій, ведення спільного засідання комісій доручено 
голові постійної комісії сільської ради з питань регламенту, запобігання корупції, 
депутатської етики та забезпечення діяльності   депутатів ДЕБЕЛОМУ Г. В. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування перелік питань, які 
пропонуються до порядку денного спільного засідання постійних комісій сільської 
ради  
 

Голосували: одноголосно 

 

Порядок денний спільного засідання постійних комісій сільської ради 
затверджено: 

 

1. Про інформацію керівника Знам’янської окружної прокуратури про 
результати діяльності на території юрисдикції за 9 місяців 2021 року 

Інформує: ПЕТРОВ Тимур Іванович – перший заступник керівника Знам'янської 
окружної прокуратури 

2. Про  внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 року №59 

«Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 рік (код 
бюджету 11514000000)» 

Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

3. Про затвердження  Комплексної програми  соціального захисту населення  
Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки. 
Доповідає: ЧОРНА Алла Олексіївна – начальник відділу соціального  захисту 
населення Дмитрівсько сільської ради  
4. Про   внесення змін до Комплексної Програми розвитку освіти  
Дмитрівської сільської територіальної громади  на 2020-2023 роки 

Доповідає: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради   

5. Про  внесення змін до Програми національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді Дмитрівської сільської ради об'єднаної територіальної 
громади на 2019-2023 роки 

Доповідає: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради   

6. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2020-2022 роки у Дмитрівській сільській територіальній громаді 
Доповідає: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради   

7. Про внесення змін до Програми  розвитку футболу на території 
Дмитрівської сільської  територіальної громади на  2021-2025 роки 

Доповідає: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради   
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8. Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на 
території Дмитрівської сільської ради на 2021- 2022 роки 

Доповідає: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних відносин 
апарату Дмитрівської сільської ради 

9. Про внесення змін до базової  мережі закладів культури Дмитрівської 
сільської ради 

Інформує: МІРКОТАН Лідія Олександрівна – начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради 

10. Про затвердження Комплексної програми розвитку культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради на 2022-2025 роки 

Доповідає: МІРКОТАН Лідія Олександрівна – начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради 

11. Про затвердження Програми по забезпеченню екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення 

твердих побутових відходів на 2022 рік 

Доповідає: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради 

12. Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування Дмитрівської сільської ради в інформаційному бюлетені 
«Вісник Дмитрівської громади» на 2022 рік 

Доповідає: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради 

13. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 
Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки 

Доповідає: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради 

14. Про затвердження Програми утримання та розвитку автомобільних доріг 
комунальної власності Дмитрівської сільської ради на 2022 рік 

Доповідає: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради 

15. Про затвердження Програми цивільного захисту населення Дмитрівської 
сільської ради на 2022 -2025 роки 

Доповідає: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
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16. Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів  
Дмитрівської сільської ради на 2022 рік 

Доповідає: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
17. Про внесення змін до Програми  забезпечення містобудівною 
документацією населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2021 - 2022 

роки 

Доповідає : БАБІЧ Тетяна Миколаївна  – начальник  відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради 

18. Про   затвердження Антикорупційної програми Дмитрівської сільської 
ради  Кропивницького району  Кіровоградської області  на 2022-2024 роки 

Інформує: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаївна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

19. Про затвердження Положення про громадський бюджет/бюджет участі 
Дмитрівської сільської територіальної громади  Кропивницького району 
Кіровоградської області у новій редакції 
Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради     
20. Про затвердження Плану удосконалення надання послуги поводження з 
твердими побутовими відходами Дмитрівської сільської ТГ на 2019-2023 роки 
у новій редакції 
Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради     
21. Про затвердження Програми місцевого економічного розвитку 
Дмитрівської сільської  територіальної громади у новій редакції 
Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради     
22. Про  внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 
Дмитрівської сільської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 року № 33 

Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради     
23. Про затвердження Програми  фінансової підтримки закладів  охорони 

здоров’я на території  Дмитрівської сільської ради на 2022 рік 
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Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового 
відділу Дмитрівської сільської ради 

24. Про затвердження Програми  "Безпечне село"Дмитрівської сільської ради 
на 2022 – 2025  роки 

Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

25. Про  бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022 рік 
(код бюджету 11514000000) 
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

26. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на 
посаду керівника комунального  підприємства 

Інформує: ПОГОРЄЛОВА Наталія  Миколаївна – начальник юридичного відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради. 
27. Про умови оплати праці Дмитрівського сільського голови на 2022 рік  
Інформує: ПОГОРЄЛОВА Наталія  Миколаївна – начальник юридичного відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради. 
28. Про продовження терміну перебування на посаді директора 
Дмитрівського  комунального підприємства «Сількомунгосп» Шаповал В. М. 
та внесення змін до контракту 

Інформує: ПОГОРЄЛОВА Наталія  Миколаївна – начальник юридичного відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради. 
29. Про передачу майна на баланс  відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Дмитрівської сільської ради  
Інформує: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності апарату Дмитрівської сільської ради 

30. Про план роботи Дмитрівської  сільської ради на 2022 рік 

Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

31. Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1733/21 

32. Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1736/21 

33. Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1737/21 

34. Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1649/21 

35. Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1730/21 

36. Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення для продажу права оренди на 
неї на земельних торгах 
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37. Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання 
від 05 вересня 2019 року № 321 

38. Про внесення змін до рішення восьмої сесії восьмого скликання від 27 
серпня 2021 року №712 

39. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування 
комунальної установи  «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської 
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області 
40. Про надання дозволу на виготовлення Технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
садівницькому товариству «Зоря» 

41. Про визнання таким, що втратило чинність рішення дев'ятої сесії 
сільської ради від 01.11.2021 №876 

42. Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

43. Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі земельної ділянки в оренду 

44. Про надання ТОВ "ПРОМ РЕНТ" дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для 
передачі її в оренду 

45. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
46. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
47. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
48. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
49. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
50. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
51. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
52. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
53. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
54. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
55. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
56. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
57. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
58. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
59. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
60. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
61. Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди землі 
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62. Про надання ФГ "КАН-1" дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), в оренду 

63. Про поновлення ТОВ "ЛЕОН К" договору оренди землі на земельну 
ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:000:7556 

64. Про передачу Хачатрян Л.А. в оренду земельної ділянки з кадастровим 

номером 3522281500:02:000:7519 

65. Про затвердження Боздаган'яну В.М. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду 

66. Про затвердження Боздаган'яну В.М. технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281500:02:006:8039 

67. Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ "Благовісне" в 
суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9002 

68. Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ "Благовісне" в 
суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9003 

69. Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ "Благовісне" в 
суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9004 

70. Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ "Благовісне" в 
суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9005 

71. Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

72. Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

73. Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

74. Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

75. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності 
76. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Лопаті Д. В. 
77. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Градицькій О. О. 
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78. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Недільському С. М. 
79. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Кулик Т. В. 
80. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Нікітіну П. А. 
81. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Ліхненку Д. С. 
82. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Ліхненко Н. А. 
83. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Дорощук В. Л. 
84. Про розгляд клопотання гр. Соколової В. М. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність 

85. Про розгляд клопотання гр. Островського С. О. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

86. Про розгляд клопотання гр. Ободовського І. М. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

87. Про розгляд клопотання гр. Ободовської А. П. ро надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

88. Про розгляд клопотання гр. Ободовського М. О. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

89. Про розгляд клопотання гр. Ободовської В. Т. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

90. Про розгляд клопотання гр. Остроухової І. П. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 



 12 

91. Про розгляд клопотання гр. Остроухова В. О. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

92. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки 
№1063 гр. Шульзі Л. В. 
93. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Бондаренко Т. В. 
94. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Чорній Н. Б. 
95. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Сапризі П. В. 
96. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Василенко Д. О. 
97. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Аврамчуку М. П. 
98. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Терпак К. Г. 
99. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Музиченка О. О. 
100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок гр. Дехтярьовій Р. В. 
101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Луцишиній В. А. 
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102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Луцишину І. А. 
103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Аврамчук В. І. 
104. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок гр. Іванюк А. В. 
105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Розанову К. М. 
106. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Мащенку О. Г. 
107. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Зайченку С.Ю. 
108. Про надання Савченку О.В. дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), в оренду 

109. Про надання Недовозу В.М. дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), в оренду 

110. Про надання Павлову С.В. дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

111. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. 
Машковській А. З. 
112. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. 
Білоголовому С. І. 
113. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. 
Павловій А. С. 
114. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва гр. 
Білоголовій І. О. 
115. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва гр. 
Білоголовому С. І. 
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116. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
гр. Пруцькому Р. Є. 
117. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Остапенку І. С. 
118. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Корчіну Д. В. 
119. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Бондаренку О. О. 
120. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Сокольцову  В. В. 
121. Про розгляд клопотання гр. Білинець С. А. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

122. Про розгляд клопотання гр. Білинця В. І. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

123. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель Дмитрівській сільській раді Кропивницького  району 
Кіровоградської області 
124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок гр. Решетнікову С. С. 
125. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки 
№170 гр. Стехні М. М. 
126. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Штеревері С. В. 
127. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва гр. 
Фартушній М. М. 
128. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Репенку І. П. 
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129. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
№521 гр. Бабенку П. І. 
130. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Гришку П. А. 
131. Про розгляд клопотання гр. Ярош Н. М. про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

132. Про розгляд клопотання гр. Стеблини М. С. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

133. Про розгляд клопотання гр. Кнігніцької Д. Г. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

134. Про розгляд клопотання гр. Ніколаєнка Ф. В. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

135. Про розгляд клопотання гр. Кротіченка О. Є. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

136. Про розгляд клопотання гр. Кідрук О. С. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

137. Про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр.  
Ткаченко Г.Г. 
138. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Мельнику О. В. 
139. Про розгляд заяв громадян про надання земельних ділянок  
140. Про розгляд заяв громадян про вилучення земельних ділянок 

141. Про внесення змін до рішення восьмої сесії восьмого скликання від 27 
серпня 2021 року № 823 

Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних відносин 
апарату Дмитріської сільської ради 
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142. Про  звіт поліцейських офіцерів громади сектору взаємодії з 
громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади про  стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати 
діяльності на поліцейській дільниці за  11 місяців 2021 року 

Інформують:  
АКІМОВ Олександр Олександрович - поліцейський офіцер громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади  
БУРГАЗ Максим Васильович  - поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з 
громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської сільської 
територіальної громади  
Різне. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – запропонував для затвердження такий регламент роботи  
спільного засідання постійних комісій 

Для доповідей       до 15 хвилин 

Для інформацій       до 7  хвилин 

Для виступів в обговоренні     до 3 хвилин 

Засідання провести з перервою через дві години роботи. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. - запропонував затвердити регламент роботи спільного 
засідання постійних комісій сільської ради та поставив цю пропозицію на 
голосування. 

Голосували: одноголосно. 
 Регламент роботи комісій  затверджено. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. -  про перехід до розгляду питань порядку денного.  
 

1. СЛУХАЛИ: Про інформацію керівника Знам’янської окружної 
прокуратури про результати діяльності на території юрисдикції за 9 місяців 
2021 року 

Інформував: ПЕТРОВ Тимур Іванович – перший заступник керівника 
Знам'янської окружної прокуратури. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про інформацію керівника Знам’янської окружної прокуратури 
про результати діяльності на території юрисдикції за 9 місяців 2021 року» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про інформацію керівника Знам’янської 
окружної прокуратури про результати діяльності на території юрисдикції за 9 
місяців 2021 року» на розгляд десятої сесії сільської ради 
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Голосували: одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 
2020 року №59 «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади 
на 2021 рік (код бюджету 11514000000)» 

Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 
року №59 «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 
2021 рік (код бюджету 11514000000)»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення сільської 
ради від 22 грудня 2020 року №59 «Про бюджет Дмитрівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 11514000000)»» на розгляд 
десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми соціального 
захисту населення Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-

2025 роки. 
Доповідала: ЧОРНА Алла Олексіївна – начальник відділу соціального  захисту 

населення Дмитрівсько сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Комплексної програми соціального захисту 
населення Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2025 

роки.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Комплексної програми 
соціального захисту населення Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2022-2025 роки.» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку 
освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки 

Доповідала: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку освіти 
Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Комплексної 
Програми розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 
2020-2023 роки» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Дмитрівської сільської ради об'єднаної 
територіальної громади на 2019-2023 роки 

Доповідала: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до Програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Дмитрівської сільської ради об'єднаної 
територіальної громади на 2019-2023 роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Дмитрівської сільської 
ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2020-2022 роки у Дмитрівській сільській територіальній 
громаді 

Доповідала: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2020-2022 роки у Дмитрівській сільській територіальній громаді» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки у Дмитрівській сільській 
територіальній громаді» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку футболу на 
території Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

Доповідала: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до Програми розвитку футболу на 
території Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми розвитку 
футболу на території Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021-

2025 роки» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку земельних 
відносин на території Дмитрівської сільської ради на 2021- 2022 роки 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на 
території Дмитрівської сільської ради на 2021- 2022 роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми розвитку 
земельних відносин на території Дмитрівської сільської ради на 2021- 2022 

роки» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до базової мережі закладів культури 
Дмитрівської сільської ради 

Інформувала: МІРКОТАН Лідія Олександрівна – начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до базової мережі закладів культури 
Дмитрівської сільської ради» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до базової мережі 
закладів культури Дмитрівської сільської ради» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми розвитку 
культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської 
ради на 2022-2025 роки 

Доповідала: МІРКОТАН Лідія Олександрівна – начальник відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. - із запитанням щодо проведення Чута-фесту. 
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КАЛІНІН М.М. – із запитаннями , чи передбачає Програма заходи щодо 
збереження курганів та чи  передав відділ культури колишнього Знам'янського 
району документацію на кургани.  

МІРКОТАН Л.О. – із відповідями в контексті поставлених запитань. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Комплексної програми розвитку культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради на 
2022-2025 роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Комплексної програми 
розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської 
сільської ради на 2022-2025 роки» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми по забезпеченню екологічно 
безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і 
захоронення твердих побутових відходів на 2022 рік 

Доповідала: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми по забезпеченню екологічно 
безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і 
захоронення твердих побутових відходів на 2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми по 
забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 
оброблення, утилізації і захоронення твердих побутових відходів на 2022 рік» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми висвітлення діяльності 
органів місцевого самоврядування Дмитрівської сільської ради в 
інформаційному бюлетені «Вісник Дмитрівської громади» на 2022 рік 

Доповідала: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності , головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми висвітлення діяльності органів 
місцевого самоврядування Дмитрівської сільської ради в інформаційному 
бюлетені «Вісник Дмитрівської громади» на 2022 рік» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми висвітлення 
діяльності органів місцевого самоврядування Дмитрівської сільської ради в 
інформаційному бюлетені «Вісник Дмитрівської громади» на 2022 рік» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого 
самоврядування Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки 

Доповідала: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми розвитку місцевого 
самоврядування Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми розвитку 
місцевого самоврядування Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми утримання та розвитку 
автомобільних доріг комунальної власності Дмитрівської сільської ради на 
2022 рік 

Доповідала: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми утримання та розвитку 
автомобільних доріг комунальної власності Дмитрівської сільської ради на 
2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми утримання та 
розвитку автомобільних доріг комунальної власності Дмитрівської сільської 
ради на 2022 рік» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми цивільного захисту 
населення Дмитрівської сільської ради на 2022 -2025 роки 

Доповідала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – із запитанням щодо місця знаходження  спеціальних 
будівель цивільного захисту (ПРУ). 

БАБІЧ Т.М. – із відповіддю в контексті поставленого запитання   
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми цивільного захисту населення 
Дмитрівської сільської ради на 2022 -2025 роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми цивільного 
захисту населення Дмитрівської сільської ради на 2022 -2025 роки» на розгляд 
десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою населених 
пунктів Дмитрівської сільської ради на 2022 рік 

Доповідала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
СТИРКУЛЬ Н.Є.- із запитанням щодо варіантів вирішення проблеми 

ліквідації аварійних дерев на кладовищах та стану  заключення договорів на 
вивезення сміття. 

БАБІЧ Т.М. – із відповідями в контексті поставлених запитань. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 
Дмитрівської сільської ради на 2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми благоустрою 
населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2022 рік» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми забезпечення 
містобудівною документацією населених пунктів Дмитрівської сільської ради 
на 2021 - 2022 роки 

Доповідала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
КАЛІНІН М.М. – із запитанням , на коли планується розробка Комплексного 

плану  забезпечення містобудівною документацією. 
БАБІЧ Т.М. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до Програми забезпечення містобудівною 
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документацією населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2021 - 
2022 роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми 
забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Дмитрівської 
сільської ради на 2021 - 2022 роки» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Антикорупційної програми 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області 
на 2022-2024 роки 

Доповідала: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаївна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Антикорупційної програми Дмитрівської 
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2024 

роки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Антикорупційної 
програми Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2022-2024 роки» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про громадський 
бюджет/бюджет участі Дмитрівської сільської територіальної громади 
Кропивницького району Кіровоградської області у новій редакції 

Доповідала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Положення про громадський бюджет/бюджет 
участі Дмитрівської сільської територіальної громади Кропивницького 
району Кіровоградської області у новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
громадський бюджет/бюджет участі Дмитрівської сільської територіальної 
громади Кропивницького району Кіровоградської області у новій редакції» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану удосконалення надання 
послуги поводження з твердими побутовими відходами Дмитрівської 
сільської ТГ на 2019-2023 роки у новій редакції 

Доповідала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Плану удосконалення надання послуги 
поводження з твердими побутовими відходами Дмитрівської сільської ТГ на 
2019-2023 роки у новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Плану удосконалення 
надання послуги поводження з твердими побутовими відходами Дмитрівської 
сільської ТГ на 2019-2023 роки у новій редакції» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми місцевого економічного 
розвитку Дмитрівської сільської територіальної громади у новій редакції 

Доповідала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми місцевого економічного розвитку 
Дмитрівської сільської територіальної громади у новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми місцевого 
економічного розвитку Дмитрівської сільської територіальної громади у 
новій редакції» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного 
розвитку Дмитрівської сільської ради на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 року № 33 

Доповідала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до Програми соціально-економічного 
розвитку Дмитрівської сільської ради на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 року № 33» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми 
соціально-економічного розвитку Дмитрівської сільської ради на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 
року № 33» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 
закладів охорони здоров’я на території Дмитрівської сільської ради на 2022 
рік 

Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів 
охорони здоров’я на території Дмитрівської сільської ради на 2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми фінансової 
підтримки закладів охорони здоров’я на території Дмитрівської сільської 
ради на 2022 рік» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Безпечне 
село"Дмитрівської сільської ради на 2022 – 2025 роки. 

Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Програми "Безпечне село"Дмитрівської 
сільської ради на 2022 – 2025 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми "Безпечне 
село"Дмитрівської сільської ради на 2022 – 2025 роки.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2022 рік (код бюджету 11514000000). 

Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 
2022 рік (код бюджету 11514000000).» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про бюджет Дмитрівської сільської 
територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 11514000000).» на розгляд 
десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок проведення 
конкурсу на посаду керівника комунального підприємства 

Інформувала: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 
відділу апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Положення про порядок проведення 
конкурсу на посаду керівника комунального підприємства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про порядок 
проведення конкурсу на посаду керівника комунального підприємства» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці Дмитрівського сільського голови 
на 2022 рік 

Інформувала: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 
відділу апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про умови оплати праці Дмитрівського сільського голови на 
2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про умови оплати праці Дмитрівського 
сільського голови на 2022 рік» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

28. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну перебування на посаді 
директора Дмитрівського комунального підприємства «Сількомунгосп» 
Шаповал В. М. та внесення змін до контракту 

Інформувала: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 
відділу апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження терміну перебування на посаді директора 
Дмитрівського комунального підприємства «Сількомунгосп» Шаповал В. М. 
та внесення змін до контракту» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження терміну перебування на 
посаді директора Дмитрівського комунального підприємства 
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«Сількомунгосп» Шаповал В. М. та внесення змін до контракту» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

29. СЛУХАЛИ: Про передачу майна на баланс відділу культури, туризму 
та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради 

Інформувала: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  апарату Дмитрівської 
сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про передачу майна на баланс відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської ради» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про передачу майна на баланс відділу 
культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської 
ради» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про план роботи Дмитрівської сільської ради на 2022 рік 

Інформувала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський 
голова. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про план роботи Дмитрівської сільської ради на 2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про план роботи Дмитрівської сільської 
ради на 2022 рік» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

31. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1733/21 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1733/21» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання рішення Кіровоградського 
окружного адміністративного суду по справі № 340/1733/21» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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32. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Кіровоградського окружного
адміністративного суду по справі № 340/1736/21

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради.

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення.
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1736/21»

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання рішення Кіровоградського 
окружного адміністративного суду по справі № 340/1736/21» на розгляд десятої 
сесії сільської ради

Голосували: одноголосно.

33. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Кіровоградського окружного
адміністративного суду по справі № 340/1737/21

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради.

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення.
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1737/21»

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання рішення Кіровоградського 
окружного адміністративного суду по справі № 340/1737/21» на розгляд десятої
сесії сільської ради

Голосували: одноголосно.

34. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Кіровоградського окружного
адміністративного суду по справі № 340/1649/21

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради.

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення.
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1649/21»

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання рішення Кіровоградського 
окружного адміністративного суду по справі № 340/1649/21» на розгляд десятої 
сесії сільської ради

Голосували: одноголосно.

35. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Кіровоградського окружного
адміністративного суду по справі № 340/1330/21
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 
земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради.

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення.
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про виконання рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду по справі № 340/1330/21»

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання рішення Кіровоградського 
окружного адміністративного суду по справі № 340/1330/21» на розгляд десятої 
сесії сільської ради

Голосували: одноголосно.

36. СЛУХАЛИ: Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення для продажу права 
оренди на неї на земельних торгах

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради.

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення.
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення для продажу права 
оренди на неї на земельних торгах»

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для 
продажу права оренди на неї на земельних торгах» на розгляд десятої сесії 
сільської ради

Голосували: одноголосно.

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії сьомого
скликання від 05 вересня 2019 року № 321

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради.

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення.
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії сьомого 
скликання від 05 вересня 2019 року № 321»

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення шістнадцятої 
сесії сьомого скликання від 05 вересня 2019 року № 321» на розгляд десятої 
сесії сільської ради

Голосували: одноголосно.

38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення восьмої сесії восьмого
скликання від 27 серпня 2021 року №712
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 
земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до рішення восьмої сесії восьмого скликання 
від 27 серпня 2021 року №712» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення восьмої сесії 
восьмого скликання від 27 серпня 2021 року №712» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 
обслуговування комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської о 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для 
обслуговування комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської о» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування для обслуговування комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської о» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок садівницькому товариству «Зоря» 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення Технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
садівницькому товариству «Зоря»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельних ділянок садівницькому товариству «Зоря»» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

41. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
дев'ятої сесії сільської ради від 01.11.2021 №876 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про визнання таким, що втратило чинність рішення дев'ятої 
сесії сільської ради від 01.11.2021 №876» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про визнання таким, що втратило чинність 
рішення дев'ятої сесії сільської ради від 01.11.2021 №876» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

43. СЛУХАЛИ: Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі 
земельної ділянки в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі земельної 
ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ТДВ "Завод "Пуансон" 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для передачі земельної ділянки в оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ "ПРОМ РЕНТ" дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для передачі її в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ТОВ "ПРОМ РЕНТ" дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
для передачі її в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ТОВ "ПРОМ РЕНТ" дозволу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для передачі її в оренду» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

45. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

46. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору 
оренди землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

47. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

48. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

49. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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50. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

51. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

52. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

53. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору 
оренди землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

54. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

55. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

56. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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57. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

58. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

59. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

60. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору 
оренди землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

61. СЛУХАЛИ: Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії договору оренди 
землі» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про продовження ФГ "КАН-1" строку дії 
договору оренди землі» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

62. СЛУХАЛИ: Про надання ФГ "КАН-1" дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ФГ "КАН-1" дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ФГ "КАН-1" дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), в оренду» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

63. СЛУХАЛИ: Про поновлення ТОВ "ЛЕОН К" договору оренди землі на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:000:7556 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про поновлення ТОВ "ЛЕОН К" договору оренди землі 
на земельну ділянку з кадастровим номером 3522281500:02:000:7556» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про поновлення ТОВ "ЛЕОН К" договору 
оренди землі на земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281500:02:000:7556» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

64. СЛУХАЛИ: Про передачу Хачатрян Л.А. в оренду земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522281500:02:000:7519 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про передачу Хачатрян Л.А. в оренду земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522281500:02:000:7519» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про передачу Хачатрян Л.А. в оренду 
земельної ділянки з кадастровим номером 3522281500:02:000:7519» на розгляд 
десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

65. СЛУХАЛИ: Про затвердження Боздаган'яну В.М. технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження Боздаган'яну В.М. технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Боздаган'яну В.М. 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в 
оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

66. СЛУХАЛИ: Про затвердження Боздаган'яну В.М. технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522281500:02:006:8039 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: «Про затвердження Боздаган'яну В.М. технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281500:02:006:8039» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Боздаган'яну В.М. 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522281500:02:006:8039» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

67. СЛУХАЛИ: Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ 
"Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9002 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ 
"Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9002» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Благовісному М.В. згоди на 
передачу ФГ "Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим 
номером 3522281900:02:000:9002» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ 
"Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9003 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ 
"Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9003» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Благовісному М.В. згоди на 
передачу ФГ "Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим 
номером 3522281900:02:000:9003» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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69. СЛУХАЛИ: Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу 
ФГ "Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9004 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ 
"Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9004» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Благовісному М.В. згоди на 
передачу ФГ "Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим 
номером 3522281900:02:000:9004» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

70. СЛУХАЛИ: Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ 
"Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9005 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання Благовісному М.В. згоди на передачу ФГ 
"Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9005» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Благовісному М.В. згоди на 
передачу ФГ "Благовісне" в суборенду земельної ділянки з кадастровим 
номером 3522281900:02:000:9005» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

71. СЛУХАЛИ: Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 



 41 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

73. СЛУХАЛИ: Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

74. СЛУХАЛИ: Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання ТДВ «Колос» дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

75. СЛУХАЛИ: Про виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 
земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Лопаті Д. В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Лопаті Д. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Лопаті Д. В.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Градицькій О. О. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Градицькій О. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Градицькій О. О.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Недільському С. М. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Недільському С. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Недільському С. М.» на розгляд 
десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Кулик Т. В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Кулик Т. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Кулик Т. В.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства гр. Нікітіну П. А.» депутат 
сільської ради Нікітін П.А.   оголосив  про наявність конфлікту інтересів 
відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
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80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Нікітіну П. А. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Нікітіну П. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Нікітіну П. А.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 17 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Нікітін П.А.) 
 

81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Ліхненку Д. С. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Ліхненку Д. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Ліхненку Д. С.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Ліхненко Н. А. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Ліхненко Н. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Ліхненко Н. А.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. Дорощук В. Л.» 

депутат сільської ради Дорощук В.Л.    оголосила  про наявність конфлікту 
інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Дорощук В. Л. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Дорощук В. Л.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Дорощук В. Л.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 17 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Дорощук В.Л.) 
 

84. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Соколової В. М. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Соколової В. М. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Соколової В. 
М. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність»» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

85. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Островського С. О. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Островського С. О. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Островського 
С. О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про розгляд 
клопотання гр. Ободовського І. М. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства» депутат сільської ради Ободовський 
М.О.   оголосив  про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
86. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Ободовського І. М. про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Ободовського І. М. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ободовського 
І. М. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 17 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Ободовський І.М.) 
 

 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про розгляд 
клопотання гр. Ободовської А.П.. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства» депутат сільської ради Ободовський 
М.О.   оголосив  про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

87. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Ободовської А. П. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Ободовської А. П. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ободовської А. 
П. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства»» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: 
 "за"  - 17 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Ободовський І.М.) 
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Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про розгляд 
клопотання гр. Ободовського М.О.. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства» депутат сільської ради Ободовський 
М.О.   оголосив  про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

88. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Ободовського М. О. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Ободовського М. О. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ободовського 
М. О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства»» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 17 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Ободовський І.М.) 
Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про розгляд 
клопотання гр. Ободовської В. Т. про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства» депутат сільської ради Ободовський 
М.О.   оголосив  про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

89. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Ободовської В. Т. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Ободовської В. Т. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ободовської В. 
Т. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства»» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 17 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Ободовський І.М.) 
 

90. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Остроухової І. П. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Остроухової І. П. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Остроухової І. 
П. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

91. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Остроухова В. О. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Остроухова В. О. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Остроухова В. 
О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

92. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної 
ділянки №1063 гр. Шульзі Л. В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки 

№1063 гр. Шульзі Л. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) 
земельної ділянки №1063 гр. Шульзі Л. В.» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

93. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Бондаренко Т.В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Бондаренко Т.В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Бондаренко Т.В.» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

94. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Чорній Н. Б. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Чорній Н. Б.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Чорній Н. Б.» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

95. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Сапризі П.В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Сапризі П.В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Сапризі П.В.» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

96. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Василенко Д.О. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Василенко Д.О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Василенко Д.О.» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

97. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Аврамчуку М.П. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Аврамчуку М.П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Аврамчуку М.П.» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

98. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Терпак К. Г. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Терпак К. Г.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Терпак К. Г.» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

99. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Музиченка О.О. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Музиченка О.О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Музиченка О.О.» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

100. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Дехтярьовій Р. В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Дехтярьовій Р. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок гр. Дехтярьовій Р. В.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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101. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Луцишиній В. А. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Луцишиній В. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Луцишиній В. А.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

102. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Луцишину І. А. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Луцишину І. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Луцишину І. А.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

103. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Аврамчук В. І. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Аврамчук В. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Аврамчук В. І.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

104. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок гр. Іванюк А. В. 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 
земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Іванюк А. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок гр. Іванюк А. В.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

105. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Розанову К. М. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Розанову К. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Розанову К. М.» на розгляд 
десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

106. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Мащенку О. Г. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Мащенку О. Г.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Мащенку О. Г.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Зайченку С.Ю. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Зайченку С.Ю.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Зайченку С.Ю.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

108. СЛУХАЛИ: Про надання Савченку О.В. дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання Савченку О.В. дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Савченку О.В. дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), в оренду» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

109. СЛУХАЛИ: Про надання Недовозу В.М. дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), в оренду 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання Недовозу В.М. дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Недовозу В.М. дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), в оренду» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

110. СЛУХАЛИ: Про надання Павлову С.В. дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 
земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання Павлову С.В. дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Павлову С.В. дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

111. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Машковській А. З. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
гр. Машковській А. З.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Машковській А. З.» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

112. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Білоголовому С. І. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна– начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
гр. Білоголовому С. І.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Білоголовому С. І.» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 

 

113. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Павловій А. С. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
гр. Павловій А. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Павловій А. С.» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

114. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва гр. Білоголовій І. О. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
гр. Білоголовій І. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва гр. Білоголовій І. О.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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115. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва гр. Білоголовому С. І. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
гр. Білоголовому С. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва гр. Білоголовому С. І.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

116. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва гр. Пруцькому Р. Є. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
гр. Пруцькому Р. Є.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва гр. Пруцькому Р. Є.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

117. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Остапенку І. С. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства гр. Остапенку І. С.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Остапенку І. С.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

118. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Корчіну Д. В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Корчіну Д. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Корчіну Д. В.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

119. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Бондаренку О. О. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Бондаренку О. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Бондаренку О. О.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

120. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Сокольцову В. В. 



 61 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 
земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Сокольцову В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Сокольцову В. В.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

121. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Білинець С. А. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки» 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Білинець С. А. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Білинець С. А. 
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки»» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

122. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Білинця В. І. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки» 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Білинця В. І. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Білинця В. І. 
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки»» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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123. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель Дмитрівській сільській раді 
Кропивницького району Кіровоградської області 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель Дмитрівській сільській раді Кропивницького району 
Кіровоградської області» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель Дмитрівській сільській раді 
Кропивницького району Кіровоградської області» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

124. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Решетнікову С. С. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Решетнікову С. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок гр. Решетнікову С. С.» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

125. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної 
ділянки №170 гр. Стехні М. М. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки 
№170 гр. Стехні М. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) 
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земельної ділянки №170 гр. Стехні М. М.» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

126. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Штеревері С.В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Штеревері С.В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Штеревері С.В.» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

127. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва гр. Фартушній М. М. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
гр. Фартушній М. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва гр. Фартушній М. М.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

128. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства гр. Репенку І. П. 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 

земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства гр. Репенку І. П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства гр. Репенку І. П.» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

129. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки №521 гр. Бабенку П. І. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки №521 
гр. Бабенку П. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки №521 гр. Бабенку П. І.» на розгляд десятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

130. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Гришку П. А 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Гришку П. А» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Гришкуа П. А» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

131. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Ярош Н. М. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Ярош Н. М. про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ярош Н. М. 
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

132. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Стеблини М. С. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Стеблини М. С. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Стеблини М. 
С. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

133. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Кнігніцької Д. Г. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 



 66 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Кнігніцької Д. Г. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Кнігніцької Д. 
Г. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

134. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Ніколаєнка Ф. В. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Ніколаєнка Ф. В. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ніколаєнка Ф. 
В. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

 

135. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Кротіченка О. Є. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Кротіченка О. Є. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Кротіченка О. 
Є. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

 

136. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Кідрук О. С. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Кідрук О. С. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Кідрук О. С. 
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» на 
розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

137. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Ткаченко Г.Г. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
гр. Ткаченко Г.Г.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Ткаченко Г.Г.» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

138. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Мельнику О.В. 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Мельнику О.В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Мельнику О.В.» 
на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

139. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання земельних 
ділянок 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд заяв громадян про надання земельних ділянок » 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяв громадян про надання 
земельних ділянок » на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

140. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про вилучення земельних 
ділянок 

Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про розгляд заяв громадян про вилучення земельних ділянок» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяв громадян про вилучення 
земельних ділянок» на розгляд десятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

 

141. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення восьмої сесії восьмого 
скликання від 27 серпня 2021 року № 823 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу 
земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 

по питанню: «Про внесення змін до рішення восьмої сесії восьмого скликання 
від 27 серпня 2021 року № 823» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення восьмої сесії 
восьмого скликання від 27 серпня 2021 року № 823» на розгляд десятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

142. СЛУХАЛИ: Про звіт поліцейських офіцерів громади сектору взаємодії з 
громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади про стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати 
діяльності на поліцейській дільниці за 11 місяців 2021 року 

Інформували:  
АКІМОВ Олександр Олександрович - поліцейський офіцер громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади  
БУРГАЗ Максим Васильович  - поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з 
громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської сільської 
територіальної громади  

 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: «Про звіт поліцейських офіцерів громади сектору взаємодії з 
громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади про стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності 
на поліцейській дільниці за 11 місяців 2021 року» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про звіт поліцейських офіцерів громади 
сектору взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню 
Дмитрівської сільської територіальної громади про стан законності, боротьби 
із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та результати 
діяльності на поліцейській дільниці за 11 місяців 2021 року» на розгляд десятої 
сесії сільської ради 
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Голосували: одноголосно. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – з оголошенням про завершення спільного засідання 
постійних комісій Дмитрівської сільської ради 

 

 

Голова постійної комісії з питань 
регламенту, запобігання корупції, 
депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів 

  

 

 

              Геннадій ДЕБЕЛИЙ 

 

Заступник голови постійної комісія з 
питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально - економічного розвитку сіл 
громади 

  

     

 

         

         Людмила ЧЕРНІКОВА 

 

Голова постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, житлово-комунального 
господарства, будівництва, охорони 
навколишнього  природного середовища та 
благоустрою  населених пунктів 

  

 

 

 

 

 

                      Юрій ЛАРІКОВ 

Голова постійної комісії з питань освіти, 
культури, спорту і молоді,  соціального 
захисту охорони здоров’я,  споживчого 
ринку, сфери послуг та захисту прав 
споживачів  

  

 

 

 

   Людмила ШКУРЕНКОВА 

Голова постійної комісії з питань прав 
людини, законності, правопорядку, 
гласності та взаємодії з громадськими 
формуваннями  

  

 

 

         Віталій МЕРЕЖАНИЙ 

 

     

 

 
 


