
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол №2 
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 26 лютого  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 

 

 

члени постійної  комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету 
та соціально - економічного розвитку сіл громади, 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 

 



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: 
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: 
КУЩОВА Галина Володимирівна – депутат сільської ради від округу № 1 

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 № 6 

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. 

ЄЛЬНИК Володимир Степанович –член 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 № 7. 

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. 

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. 

 

  

 

 



На засіданні були присутні запрошені: 
  

Члени виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:  
Дячкова К.К., Костилецька Г.Ф.,  Павленко О.Г., Плаксієнко В.Я., 
СтуденкоО.П. 
Прокурор Знам’янської місцевої прокуратури Джулай Лілія  Анатоліївна .  
Депутат Кропивницької районної ради Колоусов Олег Іванович.   

   

 

 

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 

 Бойко Наталія Олександрівна  начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради, член 
виконкому сільської ради 

 

 Вовченко  Наталія Юріївна  начальник відділу економічного розвитку 
та інвестицій апарату Дмитрівської 
сільської ради 

 

 Дорощук  Ольга Сергіївна   начальник  відділу земельних відносин, 
комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Заєць Анастасія Олександрівна  начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

 Молдованова Олександра 
Миколаївна 

головний спеціаліст  юридичного  відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради 
відділу  

 Міркотан Лідія Олександрівна начальник відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини апарату 
Дмитрівської сільської ради, член 



виконкому сільської ради 

 Погорєлова Наталія Миколаївна  начальник юридичного відділу  апарату 
Дмитрівської сільської ради, член 
виконкому сільської ради 

 Савранська Валентина 
Федорівна 

начальник організаційного  відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради 

Керівники підприємств, установ, організацій 

 Шаповал Валентина 
Михайлівна  

директор ДКП «Сількомунгосп» 
Дмитрівської сільської ради 

 Ягодінова Юлія Олегівна  головний лікар Дмитрівської АЗПСМ, 

члени виконкому сільської ради 

 

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. 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – повідомив, що на розгляд спільного засідання постійних 
комісій сільської ради пропонуються  наступні питання: 
 
1. Про  виконання Програми  соціально – економічного розвитку 
Дмитрівської сільської ради  на 2019-2020 роки. 
Доповідає: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна – начальник відділу економічного 
розвитку та інвестицій  апарату Дмитрівської  сільської ради 

2. Про затвердження Програми відшкодування  компенсації за перевезення 
окремих категорій громадян  на приміських маршрутах автомобільним 
транспортом загального користування  на 2021 рік. 
Доповідає: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна – начальник відділу економічного 
розвитку та інвестицій  апарату Дмитрівської  сільської ради 

3.  Про внесення змін до Програми   соціально – економічного розвитку  
Дмитрівської сільської ради  на 2021-2023 роки. 
Доповідає: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна – начальник відділу економічного 
розвитку та інвестицій  апарату Дмитрівської  сільської ради 

4. Про виконання сільського  бюджету Іванковецької  сільської ради за 
2020 рік. 
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

5. Про виконання сільського бюджету Дмитрівської сільської ради за 2020 
рік. 



Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

6. 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 

7.Про зміну назви Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області, її виконавчих органів та назви Дмитрівської 
об’єднаної територіальної громади. 
Інформує: ПОГОРЄЛОВА Наталія Миколаївна – начальник юридичного 
відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

8. Про прийняття  майна у комунальну власність Дмитрівської сільської 
ради. 
Інформує: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

9. Про передачу на баланс  комунального підприємства «Сількомунгосп» 

автомобіля. 
Інформує: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

10. Про передачу на баланс  комунальної установи  «Центр надання 
соціальних послуг» автомобіля. 
Інформує: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

11. Про затвердження передавального акту. 
Інформує: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна –  начальник відділу планування, 
бухгалтерського обліку та звітності апарату Дмитрівської сільської ради 

12. Про передачу закладів культури та майна на баланс відділу  культури, 
туризму та охорони  культурної спадщини  Дмитрівської сільської ради. 

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

13. Про затвердження  структури та чисельності апарату Дмитрівської 
сільської ради.  
Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

14. Про затвердження старости села    Іванківці, села Заломи, села 
Юхимове Дмитрівської  сільської ради. 
Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

 

 

 



15. Про внесення змін до рішення  Дмитрівської  сільської ради  від 20 
листопада 2020 року № 13 «Про утворення виконавчого комітету 
Дмитрівської  сільської ради, визначення його чисельності та 
затвердження  персонального складу». 
Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова  
16. Про  передачу закладу дошкільної освіти «Ягідка»  Іванковецької 
сільської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради. 
Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

17. Про передачу автобуса  на баланс відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради.  

Інформує:  СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

18.Про зміну засновника дошкільного навчального закладу «Ягідка» 

Іванковецької сільської ради та затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради 

19. Про затвердження    структури      відділу    освіти,    молоді та спорту 

Дмитрівської сільської ради. 

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

20. Про затвердження Положення про відділ у справах дітей апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
Інформує: КАМІНСЬКА Людмила Володимиівна  - секретар Дмитрівської 
сільської ради 

21. Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та 
звітності  апарату Дмитрівської  сільської ради. 
Інформує: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

22. Про затвердження Положення про відділ  економічного розвитку та  
інвестицій  апарату Дмитрівської сільської ради  в новій редакції. 
Інформує: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

23. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок комунальної власності. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності. 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 
торгах). 



26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 
торгах). 
27. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 
28. Про виготовлення проекту землеустрою що забезпечує еколого – 

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельної 
ділянки комунальної власності. 
29. Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії Дмитрівської 
сільської ради від 12 листопада 2020 року №1215. 
30. Про внесення змін до договору оренди землі №27/8 від 26.11.2020 року, 
укладеного з ПАТ «Укртелеком». 
31. Про надання дозволу ТДВ «Колос» на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості). 
32. Про надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в 
оренду. 
33. Про надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в 
оренду. 
34. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва гр. 
Яблонському В. В. 
35. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва гр. 
Камінському А.М. 
36. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення городництва гр. Яблонському В.В. 
37. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення городництва гр. Яблонському В.В. 
38. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, що 
забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Капітулі О.Й. 
39. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, що 
забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Хачатряну Ж.А. 
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Благовісному М.В. 
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Пасічному С.О. 



42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Савченку О.О. 
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Савченку М.О. 
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Савченку В.О. 
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Савченко О.І. 
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Жугану Д.В. 
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Артьомовій Т.В. 
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ситнику Д.О. 
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Козлову В.О. 
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гупалу І.М. 
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гупало Р.С. 
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гупалу М.М. 
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гребенюку О.В. 
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гребенюку Ю.В. 
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ларіковій Л.У. 
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Горян Т.Л. 
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Чорному К.М. 
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Волосячик Л.В. 
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Даценко Н.Г. 
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Коротченко Н.М. 
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Демченку Л.О. 
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Демидовичу В.В. 
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Турлюну С.В. 



64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кривозубу С.В. 
65. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки 
у власність гр. Музиченку О.О. 
66. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки 
у власність гр. Панішко В.В. 
67. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки 
у власність гр. Копитюк Т.А. 
68. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки 
у власність гр. Копитюк Т.А. 
69. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки 
у власність гр. Харланову В.В. 
70. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки 
у власність гр. Щуру А.Л. 
71. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність гр. Калині В.І. 
72. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність гр. Півовару В.В. 
73. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність гр. Мережаній Л.М. 
74. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачіземельної ділянки у власність гр. Турлюну С.В. 
75. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність гр. Веснянко Н.Г. 
76. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Веснянко Н.Г. 
77. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Беспалому В.М. 
78. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Шведчиковій Г.В. 
79. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд для надання у власність гр. 
Акіменко О.О. 

80. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд для надання у власність гр. 
Михайлову В.В. 
81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва у власність гр. Коротченку М.М. 



82. Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р.В. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» 

83. Про розгляд клопотання гр. Логвінова К.С. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» 

84. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Бондаренко М.І.» 

85. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Кубіцькому Р.О.» 

86. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Піхуну 
О.П.» 

87. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Кінах 
Л.А.» 

88. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Шаповал 
В.І.» 

89. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Баргамін 
К.М.» 

90. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Баргамін 
М.Я.» 

91. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Шаповал 
О.В.» 

92. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Пудич 
Г.І.» 

93. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 



особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Постільняк Ж.Л.» 

94. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Кінах 
С.В.» 

95. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Баргамін 
М.М.» 

96. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Соколовій В.А.» 

97. Про розгляд клопотання гр. Павленка О.О.«Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» 

98. Про розгляд клопотання гр. Павленка В.О.«Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» 

99. Про розгляд клопотання гр. Павленко Ю.В.«Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» 

100. Про розгляд клопотання гр. Павленка О.О.«Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність» 

101. Про розгляд клопотання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Некрасовій Ірині 
Сергіївні, гр. Некрасовій Анастасії Юріївні, гр. Некрасову Ігорю 
Сергійовичу» 

102. Про розгляд клопотання гр. Андреєва А.В.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

103. Про розгляд клопотання гр. Андреєвої О.І.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

104. Про розгляд клопотання гр. Клінецького Д.А.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

105. Про розгляд клопотання гр. Мартиненка І.І.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

106. Про розгляд клопотання гр. Шапоренка П.С.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 



107. Про розгляд клопотання гр. Мительської М.Є.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

108. Про розгляд клопотання гр. Царькової О.В.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

109. Про розгляд клопотання гр. Козініна М.Р.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

110. Про розгляд клопотання гр. Дівніча І.Г.«Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

111. Про розгляд клопотання гр. Тащяна В.О.«Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

112. Про розгляд клопотання гр. Бортніка С.Т.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

113. Про розгляд клопотання гр. Строгуші Д.І.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

114. Про розгляд клопотання гр. Грицай Н.Д.«Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

115. Про розгляд клопотання гр. Романченко А.Р.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

116. Про розгляд клопотання гр. Новікова М.М.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

117. Про розгляд клопотання гр. Грицай Л.П.«Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

118. Про розгляд клопотання гр. Хачатрян Т.А.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

119. Про розгляд клопотання гр. Хачатряна А.А.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

120. Про розгляд клопотання гр. Погрібного Д.А.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

121. Про розгляд клопотання гр. Новікової Н.В.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 



122. Про розгляд клопотання гр. Гребенюка О.А.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

123. Про розгляд клопотання гр. Косенко В.Г.«Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

124. Про розгляд клопотання гр. Кравцової Ж.В.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

125. Про розгляд клопотання гр. Мельниченка В.В.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

126. Про розгляд клопотання гр. Яценко Т.М.«Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

127. Про розгляд клопотання гр. Парфенюк В.Г.«Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

128. Про розгляд клопотання гр. Бортнік О.В.«Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

129. Про розгляд клопотання гр. Петренко Л.М.«Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

130. Про розгляд клопотання гр. Петренко А.М.«Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

131. Про розгляд клопотання гр. Постільняка В.Г. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

132. Про розгляд клопотання гр. Постільняк В.І. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

133. Про розгляд клопотання гр. Сайко В.М. «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

134. Про розгляд клопотання гр. Петренка М.М.«Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

135. Про розгляд клопотання гр. Козубенко Н.П.«Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

136. Про розгляд клопотання гр. Козубенка М.В.«Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 



137. Про розгляд клопотання гр. Ноздрі М.Д.«Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

138. Про розгляд клопотання гр. Ноздрі К.Д.«Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

139. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Фрайнд Т.Ф. 
140. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Олійник В.М. 
141. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Васюрі А.І. 
142. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Герасимчук А.В. 
143. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Плохій Н.В. 
144. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Демяненку С.О. 
145. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кротенко О.Я. 
146. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Пославській Н.П. 
147. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Фатич О.О. 
148. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва у власність гр. Горбатко С.І. 
149. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність гр. Савенко Л.В. 
150. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність гр. Горбатко С.І. 
151. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Дем’яненко Н.В. 
152. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Дем’яненку Р.І. 
153. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Саргсяну С.Р. 
154. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
для надання у власність гр. Костенку Р.В. 
155. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 
для надання у власність гр. Костенко Т.В. 



156. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, що 
забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. Корсун 
В.П. 
157. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у 
власність гр. Мазур В.І. 
158. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Ткаченку М.В. 
159. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Денисовій Н.А. 
160. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у 
власність гр. Кучеренку В.В. 
161. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Маньку О.О. 
162. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Марікуці М.В. 
163. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Лантух Ю.О. 
164. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Лантуху Л.О. 
165. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для індивідуального садівництва у власність гр. Огиренко Г.Г. 
166. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачі 
земельної ділянки у власність гр. Ткаченко К.Д. 
167. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Ворожбит В.А. 
168. Про розгляд заяви гр. Дехтярьовій Р.В. та внесення змін до рішення 
двадцять першої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради від 
27 грудня 2019 року № 567. 
169. Про розгляд заяви гр. Угорського Р.І. та внесення змін до рішення 
двадцять першої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради від 
27 грудня 2019 року № 565. 
170. Про розгляд заяви гр. Родзінської Н.Б. та внесення змін до рішення 
двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради від 
23 вересня 2020 року № 1118. 
171. Про розгляд заяви гр. Сороки В.П. та внесення змін до рішення 
двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради від 
23 вересня 2020 року № 1096. 
172. Про розгляд заяв громадян «Про вилучення земельних ділянок». 



173. Про надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку і господарських будівель та для ведення особистого 
селянського господарства. 
Різне. 
Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна  – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. -поставив  на голосування запропонований порядок 
денний засідання комісій. 

Голосували: одноголосно. 
 

Порядок денний спільного засідання постійних комісій затверджено. 
 

Дебелий Г.В. – запропонував для затвердження такий регламент роботи 
спільного засідання постійних комісій сільської ради:  

Для доповідей       до 15 хвилин 

Для інформацій       до 5 хвилин 

Для виступів в обговоренні     до 3 хвилин 

Для повторних виступів     до 2 хвилин 

Засідання провести з перервою через дві години роботи. 

 

Запропонував затвердити регламент роботи комісій  та поставив цю 
пропозицію на голосування. 
Голосували: одноголосно 

   

Регламент роботи комісій  затверджено 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми  соціально – економічного 
розвитку Дмитрівської сільської ради  на 2019-2020 роки. 
Доповідала  ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна – начальник відділу економічного 
розвитку та інвестицій  апарату Дмитрівської  сільської ради 

 

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

  

Калінін М.М. – із запитанням, за рахунок якого показника знизився 
рейтинг громади. 

Вовченко Н.Ю. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
Дебелий Г.В. – із уточненням, що рейтинги 2020 року і 2019 року 

порівнювати недоцільно, оскільки в процесі децентралізації міста, які 
економічно сильніші за сільські громади,  також набули статусу об’єднаних 
територіальних громад, і це вплинуло на рейтинги сільських громад в бік 
зниження. 



 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про виконання Програми  соціально – економічного 
розвитку Дмитрівської сільської ради  на 2019-2020 роки »  . 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання Програми  соціально – 

економічного розвитку Дмитрівської сільської ради  на 2019-2020 роки 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
   

2. СЛУХАЛИ:.  Про затвердження Програми відшкодування  компенсації 
за перевезення окремих категорій громадян  на приміських маршрутах 
автомобільним транспортом загального користування  на 2021 рік. 
Доповідала : ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна – начальник відділу економічного 
розвитку та інвестицій  апарату Дмитрівської  сільської ради 

 

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

  

ВИСТУПИЛИ: 
Стиркуль Н.Є. – із доповненням, що на сьогодні Кропивницька 

райдержадміністрація не готова прийняти субвенцію на перевезення пільгових 
категорій населення. 

Колосов О.І. – із запитанням, чи передбачено в програмі кошти для 
жителів села Гостинного. 

Вовченко Н.Ю. – із відповіддю, що Програмою передбачено кошти для 
всіх пільгових категорій громади. 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Програми відшкодування  
компенсації за перевезення окремих категорій громадян  на приміських 
маршрутах». 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми 
відшкодування  компенсації за перевезення окремих категорій громадян  
на приміських маршрутах» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми   соціально – економічного 
розвитку  Дмитрівської сільської ради  на 2021-2023 роки. 

Доповідала : ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна – начальник відділу економічного 
розвитку та інвестицій  апарату Дмитрівської  сільської ради 



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

  

Запитань та пропозицій  не надійшло. 
 

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.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми   соціально 
– економічного розвитку Дмитрівської сільської ради  на 2021-2023 роки» 
на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ:  Про виконання сільського  бюджету Іванковецької  
сільської ради за 2020 рік. 

Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

 

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

  

Калінін М.М. -  із запитанням щодо вільного лишку коштів Іванковецької 
сільської ради. 
Заєць А.О.  – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про виконання сільського  бюджету Іванковецької  
сільської ради за 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання сільського  бюджету 

Іванковецької  сільської ради за 2020 рік.» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
5. СЛУХАЛИ:  Про виконання сільського  бюджету Дмитрівської  
сільської ради за 2020 рік. 

Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

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



  

Калінін М.М. -  із запитанням, що передбачають статті « благодійна допомога, 
отримані гранти, будівництво інших об’єктів». 
Заєць А.О.  – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про виконання сільського  бюджету  Дмитрівської 
сільської ради за 2020 рік.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання сільського  бюджету 

Дмитрівської сільської ради за 2020 рік.» на розгляд четвертої сесії сільської  
ради 

Голосували: одноголосно. 
6. 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. 

 Кущова Г.В. -  із запитанням, хто буде працювати на аналізаторах, які 
планується придбати для Дмитрівської АЗПСМ. 
Заєць А.О., Ягодінова Ю.О.  – із відповіддю в контексті поставленого 
запитання. 
Стиркуль Н.Є. -  із доповненням, що на сьогодні замість лаборантів роботу на 
аналізаторах  мають виконувати  медсестри. 
Калінін М.М. – із запитанням щодо роботи портативного апарату УЗД. 
Ягодінова Ю.О. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 

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 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 



7. СЛУХАЛИ:  Про зміну назви Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області, її виконавчих органів та 
назви Дмитрівської об’єднаної територіальної громади. 

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

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

 Запитань та пропозицій не надійшло. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про зміну назви Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області, її виконавчих органів та 
назви Дмитрівської об’єднаної територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  зміну назви Дмитрівської сільської 
ради Знам’янського району Кіровоградської області, її виконавчих органів 
та назви Дмитрівської об’єднаної територіальної громади» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 

8. СЛУХАЛИ:  Про прийняття  майна у комунальну власність 
Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала : МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

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

 Запитань та пропозицій не надійшло. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про прийняття  майна у комунальну власність 
Дмитрівської сільської ради» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  прийняття  майна у комунальну 
власність Дмитрівської сільської ради. на розгляд четвертої сесії сільської  
ради» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 



9. СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс  комунального підприємства 
«Сількомунгосп» автомобіля. 

Інформувала : МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

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

Калінінін М.М. – із запитанням щодо використання автомобіля комунальним 
підприємством. 
Шаповал В.М. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  передачу на баланс  комунального підприємства 
«Сількомунгосп» автомобіля. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  передачу на баланс  комунального 
підприємства «Сількомунгосп» автомобіля.» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 

10. СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс  комунальної установи  «Центр 
надання соціальних послуг» автомобіля. 

Інформувала : МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

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

Запитань та пропозицій не надійшло. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  передачу на баланс  комунальної установи  
«Центр надання соціальних послуг» автомобіля. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  передачу на баланс  комунальної 
установи  «Центр надання соціальних послуг» автомобіля» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 

 



11. СЛУХАЛИ:  Про затвердження передавального акту. 

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

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

Калінін М.М. – із запитанням, де зберігаються  особові рахунки, особові 
справи  колишніх працівників, які знаходилися в Іванковецькій сільській раді? 

Чернікова Л.М. – із відповіддю, що вони зберігаються в трудовому архіві. 
Калінін М.М. – із пропозицією щодо внесення відповідних змін до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  затвердження передавального акту.», з 
урахуванням доповнення, на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  затвердження передавального акту.», з 
урахуванням доповнення, на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

12. СЛУХАЛИ:  Про передачу закладів культури та майна на баланс 
відділу  культури, туризму та охорони  культурної спадщини  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. 
 

Запитань та пропозицій не надійшло. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  передачу закладів культури та майна на баланс 
відділу  культури, туризму та охорони  культурної спадщини  Дмитрівської 
сільської ради.» 

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

Голосували: одноголосно. 



 

13. СЛУХАЛИ:  Про затвердження  структури та чисельності апарату 
Дмитрівської сільської ради.  

Інформувала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський 
голова 

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

Калінін М.М. – із запитанням щодо другої штатної одиниці водія. 
Стиркуль Н.Є. – із відповіддю, що він буде працювати в Іванківцях. 
Колоусов О.І. – із запитанням щодо створення відділу у справах дітей. 
Стиркуль Н.Є. – із ствердною відповіддю на питання. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  затвердження  структури та чисельності апарату 
Дмитрівської сільської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження  структури та 
чисельності апарату Дмитрівської сільської ради.» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували: одноголосно. 
 

14. СЛУХАЛИ:  Про затвердження старости села    Іванківці, села Заломи, 
села Юхимове Дмитрівської  сільської ради. 

Інформувала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський 
голова 

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

 

Кузенний  Л.Ю.  – із заявою про наявність конфлікту інтересів. 
 Токарь С.В. – коротко розповіла про свій трудовий шлях. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  затвердження старости села    Іванківці, села 
Заломи, села Юхимове Дмитрівської  сільської ради. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження старости села    Іванківці, 
села Заломи, села Юхимове Дмитрівської  сільської ради.»на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 



Голосували:  
За – 16 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (КУЗЕННИЙ Л. Ю. – член постійної  комісії сільської ради з 
питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з 
громадськими формуваннями). 
 

15. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення  Дмитрівської  сільської 
ради  від 20 листопада 2020 року № 13 «Про утворення виконавчого 
комітету Дмитрівської  сільської ради, визначення його чисельності та 
затвердження  персонального складу». 

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  внесення змін до рішення  Дмитрівської  
сільської ради  від 20 листопада 2020 року № 13 «Про утворення 
виконавчого комітету Дмитрівської  сільської ради, визначення його 
чисельності та затвердження  персонального складу». 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про . внесення змін до рішення  
Дмитрівської  сільської ради  від 20 листопада 2020 року № 13 «Про 
утворення виконавчого комітету Дмитрівської  сільської ради, визначення 
його чисельності та затвердження  персонального складу».»на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували:  
За – 16 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (КУЗЕННИЙ Л. Ю. – член постійної  комісії сільської ради з 
питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з 
громадськими формуваннями). 
 

16. СЛУХАЛИ:  Про передачу закладу дошкільної освіти «Ягідка»  
Іванковецької сільської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради.» 



Інформувала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський 
голова 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань   та пропозицій до проекту 
рішення. 
Ларіков Ю.М. – із запитанням щодо кількості дітей в дитячому садочку. 
Калінін М.М. – із запитанням щодо права власності на дитячий садок. 
Бойко Н.О. – із відповідями  в контексті поставлених запитань. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про   передачу закладу дошкільної освіти «Ягідка»  
Іванковецької сільської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради.» 

  ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  передачу закладу дошкільної 
освіти «Ягідка»  Іванковецької сільської ради на баланс відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради.» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

17. СЛУХАЛИ:  Про передачу автобуса  на баланс відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради. 

Інформувала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський 
голова 

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

Запитань та пропозицій не надійшло. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  передачу автобуса  на баланс відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради.   

  ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про передачу автобуса  на баланс 
відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради.  »на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

18. СЛУХАЛИ:  Про зміну засновника дошкільного навчального закладу 
«Ягідка» Іванковецької сільської ради та затвердження Статуту в новій 
редакції. 



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

 

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

Запитань та пропозицій не надійшло. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про  зміну засновника дошкільного навчального 
закладу «Ягідка» Іванковецької сільської ради та затвердження Статуту в 
новій редакції.» 

  ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про зміну засновника дошкільного 
навчального закладу «Ягідка» Іванковецької сільської ради та 
затвердження Статуту в новій редакції. »на розгляд четвертої сесії сільської  
ради 

Голосували: одноголосно 

 

19. СЛУХАЛИ:  Про затвердження    структури      відділу    освіти,    молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради. 

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

 

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

Кущова Г.В. – із запитанням щодо перспектив охоплення заняттями спортом 
дошкільних закладів. 
Бойко Н.О. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження    структури      відділу    освіти,    
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради.  

  ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження    структури      відділу    
освіти,    молоді та спорту Дмитрівської сільської ради.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 



20. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про відділ у справах дітей 
апарату Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала : КАМІНСЬКА Людмила Володимиівна  - секретар Дмитрівської 
сільської ради 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань до  та пропозицій до проекту 
рішення. 
Калінін М.М. – із запитанням щодо проведення конкурсу  на посади у відділ. 
КАмінська Л.В. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Положення про відділ у справах 
дітей апарату Дмитрівської сільської ради.   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про відділ у 
справах дітей апарату Дмитрівської сільської ради.» на розгляд четвертої 
сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

21. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського 
обліку та звітності  апарату Дмитрівської  сільської ради. 

Інформувала: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Положення про відділ 
бухгалтерського обліку та звітності  апарату Дмитрівської  сільської ради. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про відділ 
бухгалтерського обліку та звітності  апарату Дмитрівської  сільської ради» 
на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

 

22. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про відділ  економічного 
розвитку та  інвестицій  апарату Дмитрівської сільської ради  в новій 
редакції. 



Інформувала: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаїіна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

 

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

Запитань та пропозицій не надійшло. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Положення про відділ  
економічного розвитку та  інвестицій  апарату Дмитрівської сільської ради  
в новій редакції.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про відділ  
економічного розвитку та  інвестицій  апарату Дмитрівської сільської ради  
в новій редакції.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

23. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічних документацій із землеустрою 
щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин,комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань   та пропозицій до проекту 
рішення. 
Калінін М.М. – із запитанням, які конкретно земельні ділянки маються на 
увазі? 

Дорощук О.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічних документацій із 
землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності » 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічних документацій 
із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

24. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань до  та пропозицій до проекту 
рішення. 
Калінін М.М. – із запитаннями, де розташована земельна ділянка площею 233 
га  на  території   Іванковецької сільської ради, про яку   іде мова; чи може 
Дмитрівська сільська рада скасувати рішення Іванковецької сільської ради, 
якими було поділено дану ділянку; чи є документація на об’єкти заповідної 
зони, розташовані на даній земельній ділянці. 

Джулай Л.А. – із запитанням, чи була роздані Іванковецькою сільською радою  
під ОСГ землі  із заповідної зони. 

Дорощук О.С. – із відповіддю в контексті поставлених  запитань. 

Юденко В.М. – із зверненням   щодо додаткового вивчення даного питання та 
внесення його  на розгляд наступної сесії сільської ради. 

Дебелий Г.В. -  із роз’ясненням, що  на момент подачі документів помилки в  
документації не були ліквідовані та наголосив, що чинним законодавством 

встановлено терміни розгляду таких питань,  тому необхідно дотримуватися 
вимог законодавства і вносити питання на розгляд четвертої сесії.  

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. » 

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

Голосували: одноголосно 

 

25. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 
(земельних торгах). 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 
засадах (земельних торгах).» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах). 
 » на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

26. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 
(земельних торгах). 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 
засадах (земельних торгах).» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах).» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

27. СЛУХАЛИ:  Про виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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  виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності. 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

28. СЛУХАЛИ:  Про виготовлення проекту землеустрою що забезпечує 
еколого – економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
земельної ділянки комунальної власності.. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про виготовлення проекту землеустрою що забезпечує 
еколого – економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
земельної ділянки комунальної власності.  
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виготовлення проекту землеустрою що 
забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь земельної ділянки комунальної власності.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

29 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії 
Дмитрівської сільської ради від 12 листопада 2020 року №1215. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 рішення двадцять дев’ятої сесії 
Дмитрівської сільської ради від 12 листопада 2020 року №1215. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення двадцять 
дев’ятої сесії Дмитрівської сільської ради від 12 листопада 2020 року 
№1215..» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

30. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до договору оренди землі №27/8 від 
26.11.2020 року, укладеного з ПАТ «Укртелеком». 



Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань   та пропозицій до проекту 
рішення. 
Калінін М.М. – із запитанням, чому низька ставка орендної плати. 
 

Дорощук О.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до договору оренди землі №27/8 від 
26.11.2020 року, укладеного з ПАТ «Укртелеком». 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до договору оренди землі 
№27/8 від 26.11.2020 року, укладеного з ПАТ «Укртелеком». » на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

31. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу ТДВ «Колос» на виготовлення 
технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості). 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу ТДВ «Колос» на виготовлення 
технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості). 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  надання дозволу ТДВ «Колос» на 
виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

32. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в оренду. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в оренду» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   надання дозволу ТОВ Агрофірма 
«Іванківці» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для надання в оренду» на розгляд четвертої сесії сільської  
ради 

Голосували: одноголосно 

 

33. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в оренду. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу ТОВ Агрофірма «Іванківці» на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в оренду.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про    надання дозволу ТОВ Агрофірма 
«Іванківці» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для надання в оренду.» на розгляд четвертої сесії сільської  
ради 

Голосували: одноголосно 

 

34. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Яблонському В. В. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Яблонському В. В.» 

» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення городництва гр. Яблонському В. В» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для ведення городництва гр. Камінському А.М.» член 
постійної депутатської комісії сільської ради Кущова Г.В. оголосила  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

35. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Камінському А.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань  та пропозицій до проекту 
рішення. 
Стиркуль Н.Є . – із доповненням, що Камінський А.М. є є одним із 
співзасновників кооперативу «Зерносмак». 

Вовченко Н.Ю. – із доповненням, що однією із умов визначення спроможності 
кооперативу є наявність землі, і дана земельна ділянка була врахована при  
написанні бізнес-плану  вищезазначеного кооперативу. 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив  на голосування проект     рішення   постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Камінському А.М.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
ведення городництва гр. Камінському А.М.» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради 

Голосували:  
За – 16 

Проти – 0 



Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (Кущова Г.В.  – член постійної  комісії сільської ради з 
питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони 
здоров’я та захисту прав споживачів). 
 

36. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для ведення городництва гр. Яблонському В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для ведення городництва гр. Яблонському В.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про розгляд клопотання «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення городництва гр. Яблонському 
В.В.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 

37. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для ведення городництва гр. Яблонському В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для ведення городництва гр. Яблонському В.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про розгляд клопотання «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення городництва гр. Яблонському 
В.В.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували: одноголосно 

 



Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою, що забезпечує еколого – 

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь земельних 
ділянок комунальної     власності гр. Капітулі О.Й.» член постійної 
депутатської комісії  сільської ради Капітула О.Й. оголосив  про наявність 
конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 

38. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Капітулі О.Й. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Капітулі О.Й.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної 
власності гр. Капітулі О.Й.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради 

Голосували:  
За – 16 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (Капітула О.Й. – член постійної  комісії сільської ради з 
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів). 

 

 

39. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Хачатряну Ж.А. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Хачатряну Ж.А. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної 
власності гр. Хачатряну Ж.А.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

40. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Благовісному М.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Благовісному М.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Благовісному М.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

41. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Пасічному С.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Пасічному С.О.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Пасічному С.О.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

42. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савченку О.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Савченку О.О. .» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Савченку О.О.на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

43. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савченку М.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Савченку М.О. .» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Савченку М.О.на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 



 

 

 

44. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савченку В.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Савченку В.О. .» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Савченку В.О.на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

45. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савченко О.І.. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Савченко О.І. .» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Савченко О.І.».на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

46. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Жугану Д.В. 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Жугану Д.В. 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Жугану Д.В.».на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

47. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Артьомовій Т.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Артьомовій Т.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артьомовій Т.В.».на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Ситнику Д.О.» депутат сільської ради Кущова Г.В.. оголосила   про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

48. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ситнику Д.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ситнику Д.О 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ситнику Д.О».на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

49. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Козлову В.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Козлову В.О.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Козлову В.О.».на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

50. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гупалу І.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гупалу І.М.» 

 

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

Голосували:одноголосно 

 



51. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гупало Р.С. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гупало Р.С.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гупало Р.С.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

 

52. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гупалу М.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гупалу М.М.» 

 

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

Голосували:одноголосно 

 

53. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гребенюку О.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гребенюку О.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гребенюку О.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували:одноголосно 

54. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гребенюку Ю.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гребенюку Ю.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гребенюку Ю.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Ларіковій Л.У.» депутат сільської ради Ларіков Ю.М. оголосив  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

55. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ларіковій Л.У. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ларіковій Л.У. 
 



ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ларіковій Л.У.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: 
За – 16 

Проти -0 

Утримались – 

Не голосували – 1 (Ларіков Ю.М. – голова постійної  комісії сільської 
ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів). 

 

56. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Горян Т.Л. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Горян Т.Л. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горян Т.Л.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

57. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Чорному К.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Чорному К.М.» 

 



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

Голосували: одноголосно 

 

58. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Волосячик Л.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Волосячик Л.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Волосячик Л.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

Перед розглядом наступного  питання порядку денного «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Даценко Н.Г.» депутат сільської ради Даценко В.В. оголосив  про наявність 
конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». 

 

59. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Даценко Н.Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Даценко Н.Г. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Даценко Н.Г.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 



 

Голосували: 
За – 16 

Проти -0 

Утримались – 

Не голосували – 1 (Даценко В.В. – член  постійної  комісії сільської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл 
громади). 

 

60. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Коротченко Н.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коротченко Н.М. 
 

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

Голосували: одноголосно 

 

61. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Демченку Л.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Демченку Л.О.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Демченку Л.О.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 



62. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Демидовичу В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Демидовичу В.В..» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Демидовичу В.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

63. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Турлюну С.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Турлюну С.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Турлюну С.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

64. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кривозубу С.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кривозубу С.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кривозубу С.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

65. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Музиченку О.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Музиченку О.О» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Музиченку О.О.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

66. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Панішко В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Панішко В.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Панішко В.В.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 



 

67. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Копитюк Т.А. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Копитюк Т.А. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Копитюк Т.А.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

68. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Копитюк Т.А. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Копитюк Т.А. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Копитюк Т.А.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

69. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Харланову В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Харланову В.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Харланову В.В.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

70. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Щуру А.Л. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Щуру А.Л.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Щуру А.Л.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 

 

71. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Калині В.І. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Калині В.І. .» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Калині В.І.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
 

Голосували: одноголосно 



72. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Півовару В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Півовару В.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Півовару В.В.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

73. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Мережаній Л.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  

Мережаний В.Ф. - заявив про наявність конфлікту інтересів. 

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 та передачу земельної ділянки у власність гр. Півовару В.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Півовару В.В.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утримались – 0 

Не голосували – 1 (Мережаний В.Ф.) 
74. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Турлюну С.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Турлюну С.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Турлюну С.В.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

75. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачу земельної ділянки у власність гр. Веснянко Н.Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Веснянко Н.Г.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу земельної ділянки у власність гр. Веснянко Н.Г.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

77. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Беспалому В.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Беспалому В.М.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про  надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 



особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Беспалому В.М.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

78. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Шведчиковій Г.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Шведчиковій Г.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про  надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Шведчиковій Г.В.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

79. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для 
надання у власність гр. Акіменко О.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для 
надання у власність гр. Акіменко О.О.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про   надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для 
надання у власність гр. Акіменко О.О.»на розгляд четвертої сесії сільської  
ради. 



Голосували: одноголосно 

 

80. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для 
надання у власність гр. Михайлову В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для 
надання у власність гр. Михайлову В.В.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про   надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для 
надання у власність гр. Михайлову В.В.»на розгляд четвертої сесії сільської  
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

81. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність гр. 
Коротченку М.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність 
гр. Коротченку М.М.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва у 
власність гр. Коротченку М.М.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 



82. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Логвінова Р.В. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність» » 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р.В. 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність»» на розгляд четвертої сесії сільської  
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

83. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання гр. Логвінова К.С. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Логвінова К.С. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність» » 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про розгляд клопотання гр. Логвінова К.С. 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність»» на розгляд четвертої сесії сільської  
ради. 
Голосували: одноголосно 



 

84. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Бондаренко М.І.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Бондаренко М.І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання « Про розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Бондаренко М.І.»» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

85. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Кубіцькому Р.О.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності апарату Дмитрівської  сільської ради  

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся  щодо запитань  та пропозицій до проекту 
рішення. 
Виступили: 
Колоусов О.І. – щодо позитивного вирішення питання відведення земельної 
ділянки для ведення ОСГ Кубіцькому Р.О., який мешкає і служить в м. Одеса. 

Дорощук О.С. – із роз’ясненням, що дані питання вирішуються на підставі  
Земельного кодексу України. 

Стиркуль Н.Є. – із зверненням, що  депутат районної ради   має в першу чергу 
піклуватися про джерела наповнення бюджету,  щоб не доводилося в 
майбутньому оптимізувати соціальну сферу. 
Дебелий Г.В. – із пропозицією, щоб заявник, який, за словами депутата 
районної ради Колоусова О.І.,  має намір займатися селянським господарством і 
для цього хоче  отримати земельну ділянку під ОСГ, переїхав на постійне місце 
проживання з Одеси на територію Дмитрівської сільської ради. 
 



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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Кубіцькому Р.О.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

86. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Піхуну О.П.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Піхуну О.П.»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Піхуну О.П.»» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

87. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Кінах Л.А.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Кінах Л.А.» 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Кінах Л.А.»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

88. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Шаповал В.І.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Шаповал В.І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Шаповал В.І.» »на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

 

89. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Баргамін К.М.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Баргамін К.М.».» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Баргамін К.М.»» »на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 



Голосували: одноголосно 

 

90. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Баргамін М.Я.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Баргамін М.Я.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Баргамін М.Я..»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

91. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Шаповал О.В.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Шаповал О.В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Шаповал О.В.»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

92. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Пудич Г.І.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Пудич Г.І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Пудич Г.І.»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

93. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Постільняк Ж.Л.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Постільняк Ж.Л.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Постільняк Ж.Л.»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

94. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Кінах С.В.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Кінах С.В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Кінах С.В.»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

95. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Баргамін М.М.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Баргамін М.М» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Баргамін М.М»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

96. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Соколовій В.А.» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



ведення особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Соколовій В.А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Соколовій В.А.»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

97. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання гр. Павленка О.О.«Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Павленка О.О.«Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання гр. Павленка 
О.О.«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність»на розгляд четвертої сесії сільської  
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

98. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання гр. Павленка В.О.«Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Павленка В.О.«Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання гр. Павленка 
В.О.«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність»на розгляд четвертої сесії сільської  
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

99. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання гр. Павленко Ю.В. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Павленко Ю.В.«Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  розгляд клопотання гр. Павленко 
Ю.В.«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність»на розгляд четвертої сесії сільської  
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

100. СЛУХАЛИ:  Про розгляд клопотання гр. Павленка О.О.«Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Павленка О.О.«Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність» 

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



Голосували: одноголосно 

 

101. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання «Про затвердження проекту із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Некрасовій Ірині Сергіївні, гр. Некрасовій Анастасії Юріївні, гр. 
Некрасову Ігорю Сергійовичу» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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  розгляд клопотання «Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Некрасовій Ірині Сергіївні, гр. Некрасовій Анастасії Юріївні, гр. 
Некрасову Ігорю Сергійовичу» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   розгляд клопотання «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Некрасовій Ірині Сергіївні, гр. Некрасовій Анастасії Юріївні, 
гр. Некрасову Ігорю Сергійовичу» 

»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

102. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Андреєва А.В.«Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Андреєва А.В.«Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Андреєва 
А.В.«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 



Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

103. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Андреєвої О.І.«Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Андреєвої О.І.«Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Андреєвої О.І. 

«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

104. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Клінецького Д.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Клінецького Д.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Клінецького 
Д.А.  «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства» 



на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

105. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Мартиненка І.І. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Мартиненка І.І. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Мартиненка І.І.   
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

106. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Шапоренка П.С. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Шапоренка П.С.  «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Шапоренка 
П.С.   «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

107. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Мительської М.Є. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Мительської М.Є. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Мительської 
М.Є.    «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

108. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Царькової О.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Царькової О.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Царькової О.В.     
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

109. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Козініна М.Р. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Козініна М.Р. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Козініна М.Р. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

110. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Дівніча І.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Дівніча І.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Дівніча І.Г. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

111. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Тащяна В.О. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Тащяна В.О. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Тащяна В.О. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

112. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Бортніка С.Т. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 



Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Бортніка С.Т. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Бортніка С.Т. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

113. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Строгуші Д.І. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Строгуші Д.І. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Строгуші Д.І. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 



114. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Грицай Н.Д. «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Грицай Н.Д «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Грицай Н.Д 

«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

115. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Романченко А.Р. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Романченко А.Р. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Романченко 
А.Р. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 



Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

116. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Новікова М.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Новікова М.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Новікова М.М.  
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

117. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Грицай Л.П. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Грицай Л.П. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Грицай Л.П. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 



Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

118. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Хачатрян Т.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Хачатрян Т.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Хачатрян Т.А. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 

Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

119. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Хачатряна А.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Хачатряна А.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Хачатряна А.А. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

120. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Погрібного Д.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Погрібного Д.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Погрібного Д.А. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

121 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Новікової Н.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Новікової Н.В. «Про 



затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Новікової Н.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

122 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Гребенюка О.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Гребенюка О.А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Гребенюка О.А. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1 (Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

123 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Косенко В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Косенко В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Косенко В.Г.  
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

124 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Кравцової Ж.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Кравцової Ж.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Кравцової Ж.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

125 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Мельниченка В.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Мельниченка В.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Мельниченка 
В.В. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

126 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Яценко Т.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Яценко Т.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Яценко Т.М.  
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

127 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Парфенюк В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 



Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Парфенюк В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Парфенюк В.Г. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

 

128 СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Бортнік О.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Бортнік О.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Бортнік О.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 



129. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Петренко Л.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Петренко Л.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Петренко Л.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

130. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Петренко А.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Петренко А.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Петренко А.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 



Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

131. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Постільняка В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Постільняка В.Г. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Постільняка 
В.Г.  «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

132. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Постільняк В.І. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Постільняк В.І. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Постільняк В.І.   
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 



на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

 

 

 

133. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Сайко В.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Сайко В.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Сайко В.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

134. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Петренка М.М. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Петренка М.М. «Про 



затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Петренка М.М. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

135. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Козубенко Н.П. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Козубенко Н.П. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Козубенко Н.П. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

136. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Козубенка М.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Козубенка М.В. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Козубенка М.В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

137. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Ноздрі М.Д. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Ноздрі М.Д. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ноздрі М.Д. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

138. СЛУХАЛИ:  Про  розгляд клопотання гр. Ноздрі К.Д. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

 



Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд клопотання гр. Ноздрі К.Д. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Ноздрі К.Д. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утрималися -1(Юденко В.М.) 
Не голосували -0  

 

139. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Фрайнд Т.Ф. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Фрайнд Т.Ф. » 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Фрайнд Т.Ф. » 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

140. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Олійник В.М. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Олійник В.М.» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Олійник В.М.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

 

141. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Васюрі А.А. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Васюрі А.А.» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Васюрі А.А.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

142. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Герасимчук А.В. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Герасимчук А.В.» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Герасимчук А.В.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 



142. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Герасимчук А.В. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Герасимчук А.В.» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Герасимчук А.В.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

143. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Плохій Н.В. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Плохій Н.В.» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плохій Н.В.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

144. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Демяненку С.О. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Демяненку С.О..» 



   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Демяненку С.О..» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

145. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кротенко О.Я. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кротенко О.Я.» 

   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кротенко О.Я.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

146. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Пославській Н.П. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Пославській Н.П. 
   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пославській Н.П..» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

147. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Фатич О.О. 
 

Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Фатич О.О. 
   

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Фатич О.О.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

148. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність гр. 
Горбатко С.І. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність 
гр. Горбатко С.І. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва у 
власність гр. Горбатко С.І. 
на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

149. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачі земельної ділянки у власність гр. Савенко Л.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Савенко Л.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Савенко Л.В. 
на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 



150. СЛУХАЛИ:  Про  затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачі земельної ділянки у власність гр. Горбатко С.І. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Горбатко С.І.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Горбатко С.І.» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

151. СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Дем’яненко Н.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Дем’яненко Н.В. .» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Дем’яненко Н.В..» 

на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

152. СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Дем’яненку Р.І. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Дем’яненку Р.І..» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Дем’яненку Р.І.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

153. СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Саргсяну С.Р. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Саргсяну С.Р.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Саргсяну 
С.Р.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про  надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення індивідуального садівництва для надання у власність гр. 
Костенку Р.В.» Костенко Р.В. оголосив про наявність конфлікту інтересів. 
 

154. СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенку Р.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенку Р.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенку Р.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утримались – 0 

Не голосували – 1 (Костенко Р.В.) 
 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про  надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення індивідуального садівництва для надання у власність гр. 
Костенку Т.В.» Костенко Р.В. оголосив про наявність конфлікту інтересів. 
 

155. СЛУХАЛИ:  Про  надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенко Т.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенко Т.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенко Т.В.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували:  
За – 16 

Проти -0 

Утримались – 0 

Не голосували – 1 (Костенко Р.В.) 
 

156. СЛУХАЛИ:  Про   надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Корсун В.П. 



Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної власності гр. 
Корсун В.П. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь земельних ділянок комунальної 
власності гр. Корсун В.П.» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

157. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки у власність гр. Мазур В.І. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення технічної 
документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки у власність гр. Мазур В.І. 
 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки у власність гр. Мазур В.І.» на розгляд четвертої сесії 
сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

158. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Ткаченку М.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Ткаченку М.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Ткаченку 
М.В.»  на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

159. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Денисовій Н.А. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства для надання у власність гр. Денисовій Н.А. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Денисовій Н.А.»  на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

160. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки у власність гр. Кучеренку В.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення технічної 
документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки у власність гр. Кучеренку В.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



земельної ділянки у власність гр. Кучеренку В.В..»  на розгляд четвертої 
сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

161. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Маньку О.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Маньку О.О. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маньку О.О...»  на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

162. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Марікуці М.В. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Марікуці М.В. 
 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про  затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Марікуці М.В.на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

163. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Лантух Ю.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Лантух Ю.О.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лантух Ю.О.» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

164. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Лантуху Л.О. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Лантуху Л.О.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лантуху Л.О.» на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

165. СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність гр. 
Огиренко Г.Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність 
гр. Огиренко Г.Г. .» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва у 
власність гр. Огиренко Г.Г..» на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

166. СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою 
та передачі земельної ділянки у власність гр. Ткаченко К.Д. 



Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Ткаченко К.Д.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Ткаченко 
К.Д.»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

167. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ворожбит В.А. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ворожбит В.А..» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ворожбит В.А..»на 
розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

168. СЛУХАЛИ:  Про розгляд заяви гр. Дехтярьової Р.В. та внесення змін 
до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради від 27 грудня 2019 року № 567. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд заяви гр. Дехтярьової Р.В. та внесення 
змін до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради від 27 грудня 2019 року № 567. 
 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про   розгляд заяви гр. Дехтярьової Р.В. та 
внесення змін до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 27 грудня 2019 року № 567.на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

169. СЛУХАЛИ:  Про розгляд заяви гр. Угорського Р.І. та внесення змін до 
рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради від 27 грудня 2019 року № 565. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд заяви гр. Угорського Р.І. та внесення 
змін до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради від 27 грудня 2019 року № 565. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяви гр. Угорського Р.І. та 
внесення змін до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 27 грудня 2019 року № 565.  .на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

170. СЛУХАЛИ:  Про розгляд заяви гр. Родзінської Н.Б. та внесення змін 
до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1118. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд заяви гр. Родзінської Н.Б. та внесення 
змін до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1118. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяви гр. Родзінської Н.Б. та 
внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1118..на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

171. СЛУХАЛИ:  Про розгляд заяви гр. Сороки В.П. та внесення змін до 
рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради від 23 вересня 2020 року № 1096. 



Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд заяви гр. Сороки В.П. та внесення змін до 
рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради від 23 вересня 2020 року № 1096.» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяви гр. Сороки В.П. та 
внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1096» на розгляд 
четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

172. СЛУХАЛИ:  Про розгляд заяв громадян «Про вилучення земельних 
ділянок». 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 розгляд заяв громадян «Про вилучення 
земельних ділянок».» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяв громадян «Про вилучення 
земельних ділянок».»на розгляд четвертої сесії сільської  ради. 
Голосували: одноголосно 

 

173. СЛУХАЛИ:  Про надання земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку і господарських будівель та для 
ведення особистого селянського господарства. 
Інформувала: ДОРОЩУК ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – начальник відділу земельних 
відносин, 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 надання земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку і господарських будівель та для 
ведення особистого селянського господарства. 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських будівель 
та для ведення особистого селянського господарства» на розгляд четвертої 
сесії сільської  ради.
Голосували: одноголосно

РІЗНЕ
Виступили:
Дебелий Г.В. – подякував членам постійних комісій сільської ради за плідну 
роботу. Подякував Дмитрівському сільському голові за відновлення руху 
автобуса на Макариху.
Капітула О.Й. – щодо ремонту (укріплення) кладки через річку.
Стиркуль Н.Є – із роз’ясненням, що зазначена кладка не перебуває на балансі 
сільської ради.
Юденко В.М. -  щодо проблеми функціонування  внутрішніх туалетів  у філії 
«Іванковецька ЗОШ»

Г.Дебелий

Л.Чернікова

Ю.Ларіков

Голова постійної комісії з питань регламенту, 
запобігання корупції, депутатської етики 
та забезпечення діяльності депутатів

Заступник голови постійної комісія з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально - 
економічного розвитку сіл громади

Голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу, земельних ресурсів, 
житлово-комунального господарства, 
будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою 
населених пунктів

Голова постійної комісії з питань 
освіти, культури, спорту і молоді, 
соціального захисту охорони здоров’я, 
споживчого ринку, сфери послуг
та захисту прав споживачів Л.Шкуренкова

Голова постійної комісії з питань 
прав людини, законності, 
правопорядку, гласності та взаємодії
з громадськими формуваннями В.Мережаний


