
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол № 6 

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 27 серпня 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: 
КОРСУН Володимир Павлович –депутат сільської ради від округу № 7. 
ЯКУБОВА Вікторія Олександрівна - депутат сільської ради від округу № 3. 
 

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

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

ДОРОЩУК Вікторія Леонідівна - депутат сільської ради від округу № 2 

КАЛІНІН Михайло Михайлович –, депутат сільської ради від округу № 1;  
КОСТЕНКО Руслан Володимирович - депутат сільської ради від округу № 7  
ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – депутат сільської ради від округу № 1 

 

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

члени комісії: 
ЄЛЬНИК Володимир Степанович – депутат сільської ради від округу № 7. 
КАПІТУЛА Олег Йосипович – депутат сільської ради від округу № 1 

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

 

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

члени комісії: 
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:  
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 

 

На засіданні були присутні запрошені: 
СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської сільської ради 

 

Члени виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:  
 Бойко  

Наталія Олександрівна 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради. 

 

 Дячкова  
Катерина Климівна  

голова первинної ветеранської організації 
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 Костилецька  
Галина Федорівна  

пенсіонерка 

 Міркотан  
Лідія Олександрівна 

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

 Павленко  
Олена Григорівна 

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

 Плаксієнко  
Вячеслав Якович 

статистик Дмитрівської сільської ради 

 Погорєлова  
Наталія Миколаївна  

начальник юридичного відділу  апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Студенко  
Олена Петрівна  

староста села Цибулеве Дмитрівської 
сільської ради 

 

 Токарь  
Світлана Володимирівна 

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

 Хачатрян  
Жирайр Аршалуйсович 

голова фермерського господарства 
"Агропром 777" 

 Ягодінова   
Юлія Олегівна 

завідувач Дмитрівської амбулаторії 
загальної практики-сімейної медицини 

  Керівники та спеціалісти відділів Дмитрівської сільської ради 

 Бабіч  
Тетяна Миколаївна 

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

 Бойко   
Наталія Сергіївна   

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

 Дорощук  Ольга Сергіївна   начальник  відділу земельних відносин  
апарату Дмитрівської сільської ради 

 Демешко   
Володимир Вікторович  

головний  спеціаліст відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської 
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ради 

 Заєць  
Анастасія Олександрівна  

начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

 Савранська  
Валентина Федорівна 

начальник організаційного  відділу апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Ціцей  
Олександра Андріївна  

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

 

 Чорна 

 Алла Олексіївна  
начальник відділу соціального захисту 
населення Дмитрівської сільської ради 

 

 Яценко  
Ольга Віталіївна   

начальник відділу у справах дітей апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 

Керівники підприємств, установ, організацій, поліцейські офіцери громади 

 Акімов  
Олександр Олександрович 

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

 Бургаз  
Максим  Васильович 

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

 

 Кубіцька  
Наталія Олександрівна  

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

 Шаповал  
Валентина Михайлівна  

директор ДКП Дмитрівської сільської ради 
«Сількомунгосп»  

За пропозицією членів комісій, ведення спільного засідання комісій доручено 
голові постійної комісії сільської ради з питань регламенту, запобігання 
корупції, депутатської етики та забезпечення діяльності   депутатів 

ДЕБЕЛОМУ Г. В. 
 



 5 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – повідомив, що на розгляд спільного засідання постійних 
комісій сільської ради пропонуються наступні питання: 
 

1. Про  виконання бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади 
за І півріччя 2021 року. 
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2020 року 
№59 «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 
рік (код бюджету 11514000000)». 
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

3. Про розгляд прогнозу бюджету Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2022-2024 роки (код бюджету 11514000000). 
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

4. Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення Дмитрівської сільської ради на 2021 рік, затвердженої  
рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 року № 24.  
Інформує: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер апарату Дмитрівської 
сільської  ради. 
5. Про внесення змін до Програми роботи з обдарованими дітьми та 
молоддю Дмитрівської сільської об'єднаної територіальної громади на 

2020-2024 роки та зміну її назви. 
Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна  - начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради. 
6. Про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів 
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року. 
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник  відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
7. Про  звіт поліцейських офіцерів громади сектору взаємодії з громадами 
ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської сільської 
територіальної громади про  стан законності, боротьби із злочинністю, 
охорони громадської безпеки і порядку та результати діяльності на 
поліцейській дільниці за І півріччя 2021 року. 

Інформують:  
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АКІМОВ Олександр Олександрович - поліцейський офіцер громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню 
Дмитрівської сільської територіальної громади  
БУРГАЗ Максим Васильович  - поліцейський офіцер громади сектору взаємодії 
з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади  
8. Про затвердження Положення про відділ у справах дітей апарату 
Дмитрівської сільської ради у новій редакції. 
Інформує: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник відділу у справах дітей 
апарату Дмитрівської сільської ради 

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

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

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

12. Про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності 
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської сільської ради 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської сільської ради 

15. Про розгляд клопотання ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей» 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у постійне користування» 

16. Про розгляд клопотання гр. Веремієнка А. Л. «Про передачу 
земельної ділянки у приватну власність для будівництва індивідуальних 
гаражів» 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення Гненному 
І.В. земельної ділянки в оренду 

18. Про внесення змін до рішення шостої сесії  восьмого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 21 травня 2021 року №411 

19. Про внесення змін до рішення шостої сесії восьмого скликання від 21 
травня 2021 року №475 

20. Про надання Магді Р.С. дозволу на розробку проекту землеустрою що 
забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь 

21. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Руденко О. В. 
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22. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчиковій Н. В. 
23. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Коляді В. О. 
24. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коляді В. О. 
25. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гладиру А. М. 
26. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Териці Л. П. 
27. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Омелян Ю. М. 
28. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Хачатряну Ж. А.  
29. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Драгоненко А. Ю. 
30. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мартіросян Л. Г. 
31. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Бокатенко Т. М.       
32. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Богдановій Н. В. 
33. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Розанову К.М. 
34. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Зайченку С. Ю. 
35. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Толкущому М. І. 
36. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Іванюку А. В.  
37. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Орищенко Я. В. 
38. Про розгляд клопотання гр. Гаврилюк О.В. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 
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39. Про розгляд клопотання гр. Хлівнюка О. І. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

40. Про розгляд клопотання гр. Якубової В. О. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства»  
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Голікову С. А. 
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Марковій Т. В. 
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Колісник Т. В. 
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гончарову В. В. 
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кожухарь Л. Є. 
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Олійнику В. І. 
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Горбатенку М. В. 
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Шведчиковій Г. В. 
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Шведчикову Д. В. 
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Рій Д. Ю. 
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Коляді С. В. 
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Дончику Р. В. 
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Бальцу О. С. 
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Терновському В. М. 
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Базалевичу С. С. 
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ізотовій Н. В. 
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Васєці М. П. 
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Дубок І. В. 
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59. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Костюк І. Л. 
60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Стаховській А. П. 
61. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Пашинському Л. В. 
62. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Бондаренку А. В. 
63. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Криворогу В. А.  
64. Про розгляд клопотання гр. Костіна Р. А. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Огієвичу В. В. 
66. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Липі О. А. 
67. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Степаненко Н. Д. 
68. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Шабатурі В. М. 
69. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Шуригіній Т. М. 



 10 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Іванову В. І. 
71. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Шведчикову А. М. 
72. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Базалевич Т. А. 
73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Бакалову В. І. 
74. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Бордюговій Р. Л. 
75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Гаврилюк Л. М. 
76. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Покрищенку М. Г. 
77. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд(присадибна ділянка) у власність гр. Челак О. Ю. 
78. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Косенку А. І. 
79. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Борзовій Л. І. 
80. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Латіш Л. О. 
81. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Магдій Ю. В.           
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82. Про внесення змін до рішення сьомої сесії  восьмого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 09 липня 2021 року №695 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Сороці О. А. 
84. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Магдій Ю. В. 
85. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Латіш Л. О.            
86. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Косенку А. І. 
87. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Борзовій Л. І. 
88. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Стешенку О. В. 
89. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко З. А. 
90. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального 
садівництва гр. Явдику В. В. 
91. Про надання дозволу на виготовленню проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Ященку М. О.     
92. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власність гр. 
Хижняку О. В. 
93. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва у власність гр. Стехні М. М. 
94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Запорожцю В. С. 
95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Мужецькій Т. М. 
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96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Хоренженко Т. М. 
97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Хоменко Л. Л. 
98. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Корсун У. П. 
99. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Дем’яненку Р. І. 
100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Федорову М. М. 
101. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Саргсян Г. Р. 
102. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Черниш Я. О. 
103. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Врублевській Т. П. 
104. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Сердюченку Ф. Ф. 
105. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Ткаченку М. О. 
106. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Задорожній А. В. 
107. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Чередниченку С. О. 

108. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Горовому В. Й. 
109. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 
для надання у власність гр. Ткаченку М. О. 
110. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 
3522288500:02:000:9128 гр. Могилей В. В. 
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111. Про розгляд клопотання гр. Охріменко Т. В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»  
112. Про розгляд клопотання гр. Кучерявого С. В. «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» 

113. Про розгляд клопотання гр. Дуба П. П. «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» 

114. Про розгляд клопотання гр. Пруцького Р. Є. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства» 

115. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Довгій М. М. 
116. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Сайко В. М. 
117. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Чуб Л. А. 
118. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва для 
надання у власність гр. Нікітіну Р. В. 
119. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Лантух З. С. 
120. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Яковлєвій С. О. 
121. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Постільняк В. І. 
122. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Постільняк В. Г. 
123. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Петруку М. В. 
124. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Шаповал В. В. 
125. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кнігніцькому А. А. 
126. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Гриценку А. С. 
127. Про розгляд клопотання гр. Розумного І. М. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства» 
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128. Про розгляд клопотання гр. Олійник А. М. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства» 

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

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

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

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

133. Про розгляд клопотання гр. Гребенюк О. А. «Про затвердження 
проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства»  
134. Про розгляд клопотання гр. Сайка В. В. «Про затвердження проекту 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства» 

135. Про розгляд заяв громадян «Про надання земельних ділянок » 

136. Про розгляд заяв громадян «Про вилучення земельних ділянок» 

Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних відносин 
апарату Дмитрівської сільської ради. 
137. Про зміну назви Дмитрівського комунального підприємства 
Дмитрівської сільської ради  «Сількомунгосп» Знам’янського  району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції. 
Інформує: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна – директор ДКП Дмитрівської 
сільської ради  «Сількомунгосп». 

Різне. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади за І півріччя 2021 року. 
Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

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

КАЛІНІН  М.М. – запитанням, чому при виконанні дохідної частини 
сільського бюджету на 117 відсотків,  спостерігається недовиконання 
видаткової  частини бюджету. 
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ЗАЄЦЬ  А.О. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

комісій по питанню: «Про виконання бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади за І півріччя 2021 року» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання бюджету Дмитрівської 
сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року.» на розгляд 
восьмої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

¶2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 
грудня 2020 року №59 «Про бюджет Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2021 рік (код бюджету 11514000000)». 
Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

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

СТИРКУЛЬ  Н.Є. – з інформацією щодо: 
- активної участі депутатів сільської ради,   населення у підготовці та 

проведенні Днів села Цибулевого та  Іванківців; 
- участі старостинських округів в реалізації проектів громадського бюджету; 

- ремонтних робіт на території громади та проблемних питань в цьому 
напрямку. 

КУЩОВА Г.В. -  із запитанням щодо опалення  в закладі дошкільної освіти 
"Івушка". 

ЗАЄЦЬ А.О., БОЙКО  Н.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 
восьмої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

¶3. СЛУХАЛИ: Про розгляд прогнозу бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки (код бюджету 11514000000). 
Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
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СТИРКУЛЬ  Н.Є. – з інформацією щодо: 
- реалізації проектів громадського бюджету у громаді; 
- високої оцінки роботи  по виконанню Стратегії розвитку Дмитрівської 

громади експертами українсько-американсько-польської Програми 
DOBRE.  

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд прогнозу бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки (код бюджету 11514000000).» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд прогнозу бюджету 
Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (код 
бюджету 11514000000)» на розгляд восьмої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

¶4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення Дмитрівської сільської ради на 2021 
рік, затвердженої рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 
року № 24. 
Інформувала: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер апарату Дмитрівської 
сільської  ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення Дмитрівської сільської ради на 2021 
рік, затвердженої рішенням Дмитрівської сільської ради від 22 грудня 2020 

року № 24» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми 
соціального захисту малозабезпечених верств населення Дмитрівської 
сільської ради на 2021 рік, затвердженої рішенням Дмитрівської сільської 
ради від 22 грудня 2020 року № 24» на розгляд восьмої сесії сільської ради. 

Голосували: одноголосно. 

 

¶5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми роботи з обдарованими 
дітьми та молоддю Дмитрівської сільської об'єднаної територіальної 
громади на 2020-2024 роки та зміну її назви. 
Інформувала: БОЙКО Наталія Олександрівна  - начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради. 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до Програми роботи з 
обдарованими дітьми та молоддю Дмитрівської сільської об'єднаної 
територіальної громади на 2020-2024 роки та зміну її назви» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми роботи з 
обдарованими дітьми та молоддю Дмитрівської сільської об'єднаної 
територіальної громади на 2020-2024 роки та зміну її назви» на розгляд 
восьмої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021/22 року. 
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник  відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 

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

СТИРКУЛЬ Н.Є. : 
- звернулася зі словами подяки депутату сільської ради  Мережаному В.Ф.  
за проведену  роботу по встановленню вуличного освітлення у селі 
Плоскому; 
- з детальною інформацією щодо ремонту доріг на території сільської 
територіальної громади; 
- з пропозицією щодо вивчення  питань: 
  доцільності придання шкільного автобуса  для підвезення дітей із села 

Іванківці  до опорного навчального закладу "Дмитрівська ЗОШ 1-3 ступенів 
імені Т.Г.Шевченка"; 

доцільності зміни маршруту підвезення дітей  до опорного навчального 
закладу "Дмитрівська ЗОШ 1-3 ступенів імені Т.Г.Шевченка". 

 

КАЛІНІН М.М. -  із запитаннями: 
- щодо процедури встановлення вуличного освітлення; 
- щодо грейдерування прогонів між вулицями Центральна  та Озерна. 
ЧЕРНІКОВА Л.М. – з інформацією щодо проведення тендеру по реалізації 

проектів ремонту доріг. 
 БАБІЧ Т.М. –із доповненням про те, що оновлення містобудівної 

документації та наближення її до європейських вимог відкрилося з набранням 
чинності з 24 липня цього року Законом № 711 «Про внесенням змін до деяких 
законодавчих актів України щодо планування використання земель». Цим 
Законом, зокрема, передбачений новий вид містобудівної документації - 

комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, 
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який дозволить поєднати містобудівну та землевпорядну документацію, що 
раніше розроблялася без комплексних підходів у ефективному використанні 
територій. На наступну сесію буде внесено питання  розроблення комплексного 
плану просторового розвитку території нашої громади. 

КАЛІНІН М.М. -  із доповненням про те, що без просторового плану не 
можна буде здійснювати будівництво, оформляти спадщину та ін.. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – із запитанням, чи передбачено даним законом  

відтермінування  виготовлення комплексного плану просторового розвитку. 

БАБІЧ Т.М.- із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – із пропозицією щодо прийняття  протокольного 

доручення такого змісту: 
"Рекомендувати Дмитрівському сільському голові за результатами розгляду 

даного питання надати відповідні доручення: 
1. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту апарату сільської ради здійснити комісійне 
обстеження ділянки дороги між вулицями: Центральна, Молодіжна, Озерна, 

Лесі Українки та відрізку дороги між селами Гостинне та Новомиколаївка. 
2.    Відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради  вивчити 

та опрацювати питання щодо доцільності зміни маршруту підвезення дітей  до 
опорного навчального закладу "Дмитрівська ЗОШ 1-3 ступенів імені 
Т.Г.Шевченка"   та доцільності придбання шкільного автобуса  для підвезення 
дітей із села Іванківці до опорного навчального закладу. 

 

За пропозицію ДЕБЕЛОГО Г.В.  голосували одноголосно. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про стан підготовки житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021/22 року.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про стан підготовки житлово- 

комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021/22 року.» на розгляд восьмої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

¶7. СЛУХАЛИ: Про звіт поліцейських офіцерів громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню 
Дмитрівської сільської територіальної громади про стан законності, 
боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та 
результати діяльності на поліцейській дільниці за І півріччя 2021 року. 
Інформували: 
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АКІМОВ Олександр Олександрович - поліцейський офіцер громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню 
Дмитрівської сільської територіальної громади  
БУРГАЗ Максим Васильович  - поліцейський офіцер громади сектору взаємодії 
з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню Дмитрівської 
сільської територіальної громади  

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про звіт поліцейських офіцерів громади сектору 
взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по обслуговуванню 
Дмитрівської сільської територіальної громади про стан законності, 
боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку та 
результати діяльності на поліцейській дільниці за І півріччя 2021 року.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про звіт поліцейських офіцерів громади 
сектору взаємодії з громадами ВП Кропивницького РУП по 
обслуговуванню Дмитрівської сільської територіальної громади про стан 
законності, боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і 
порядку та результати діяльності на поліцейській дільниці за І півріччя 
2021 року» на розгляд восьмої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

¶8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ у справах 
дітей апарату Дмитрівської сільської ради у новій редакції. 
Інформувала: ЯЦЕНКО Ольга Віталіївна – начальник відділу у справах дітей 
апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Положення про відділ у справах 
дітей апарату Дмитрівської сільської ради у новій редакції.» 

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

КАЛІНІН М.М. – із запитанням щодо місця знаходження даної земельної 
ділянки. 

ДОРОЩУК О.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

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

КАЛІНІН М.М. – із запитанням щодо місця знаходження даної земельної 
ділянки. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для 
продажу права оренди на неї на земельних торгах» 

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

КАЛІНІН М.М. – із запитанням щодо місця знаходження даної земельної 
ділянки. 

ДОРОЩУК О.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶12. СЛУХАЛИ: Про інвентаризацію земельної ділянки комунальної 
власності 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про інвентаризацію земельної ділянки комунальної 
власності» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про інвентаризацію земельної ділянки 
комунальної власності» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶13. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської 
сільської ради. 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської 
сільської ради» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської 
сільської ради» на розгляд восьмої сесії 
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Голосували: одноголосно. 

 

¶14. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської 
сільської ради 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської 
сільської ради» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Дмитрівської 
сільської ради» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶15. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання ДНЗ «Знам’янський 
професійний ліцей» «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування» 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання ДНЗ «Знам’янський 
професійний ліцей» «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 
користування»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання ДНЗ 
«Знам’янський професійний ліцей» «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 
користування»» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶16. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Веремієнка А. Л. «Про 
передачу земельної ділянки у приватну власність для будівництва 
індивідуальних гаражів» 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Веремієнка А. Л. «Про 
передачу земельної ділянки у приватну власність для будівництва 
індивідуальних гаражів»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Веремієнка 
А. Л. «Про передачу земельної ділянки у приватну власність для 
будівництва індивідуальних гаражів»» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶17. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення Гненному І.В. земельної ділянки в оренду 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення Гненному І.В. земельної ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення Гненному І.В. земельної ділянки в оренду» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення шостої сесії восьмого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 21 травня 2021 року №411 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до рішення шостої сесії восьмого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 21 травня 2021 року №411» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення шостої 
сесії восьмого скликання Дмитрівської сільської ради від 21 травня 2021 
року №411» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення шостої сесії восьмого 
скликання від 21 травня 2021 року №475 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до рішення шостої сесії восьмого 
скликання від 21 травня 2021 року №475» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення шостої 
сесії восьмого скликання від 21 травня 2021 року №475» на розгляд восьмої 
сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶20. СЛУХАЛИ: Про надання Магді Р.С. дозволу на розробку проекту 
землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь. 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання Магді Р.С. дозволу на розробку проекту 
землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання Магді Р.С. дозволу на 
розробку проекту землеустрою що забезпечує еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Руденко О. 
В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Руденко О. В.» на розгляд восьмої сесії 
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Голосували: одноголосно. 

 

¶22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Шведчиковій Н. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Шведчиковій Н. В.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶23. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Коляді В. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Коляді В. О.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коляді В. 
О. 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Коляді В. О.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гладиру А. М.» депутат сільської ради Капітула 
О.Й.   оголосив  про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-

1 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

¶25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гладиру А. 
М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Гладиру А. М.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Капітула О.Й.) 
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¶26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Териці Л. 
П. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

КАЛІНІН М.М. – із запитанням щодо можливості в  подальшому 
оформлення даної земельної ділянки у власність. 

ДОРОЩУК О.С. -  із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Териці Л. 
П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Териці Л. П.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Омелян Ю. 
М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Омелян Ю. М.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Хачатряну Ж. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Драгоненко А. Ю. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Драгоненко А. Ю.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Драгоненко А. Ю.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Мартіросян Л. Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Мартіросян Л. Г.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 
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¶31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Бокатенко Т. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Богдановій Н. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Розанову 
К.М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Розанову 
К.М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Розанову К.М.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайченку 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайченку 
С. Ю.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Зайченку С. Ю.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Толкущому 
М. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Толкущому М. І.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 
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¶36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Іванюку А. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Орищенко Я. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

Закону України Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

¶40. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Якубової В. О. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

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

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Якубова  В.О.) 
 

¶41. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Голікову С. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Голікову С. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Голікову С. А.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶42. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Марковій Т. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Марковій Т. В.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марковій Т. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶43. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Колісник Т. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Колісник Т. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Колісник Т. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶44. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гончарову В. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Гончарову В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гончарову В. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶45. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кожухарь Л. Є. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кожухарь Л. Є.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кожухарь Л. Є.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶46. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Олійнику В. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Олійнику В. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Олійнику В. І.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶47. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Горбатенку М. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Горбатенку М. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горбатенку М. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶48. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчиковій Г. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчиковій Г. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчиковій Г. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶49. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчикову Д. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчикову  Д. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчикову Д. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶50. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Рій Д. Ю. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

КАЛІНІН М.М. – із запитанням, чи всі учасники АТО-ООС  забезпечені 
земельними ділянками. 

ДОРОЩУК О.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Рій Д. Ю.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рій Д. Ю.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували:  
"за" -  19 

"проти" – 00 
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"утримались" – 1 (Калінін М.М.) 
"не голосували" -00 

 

¶51. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коляді С. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коляді С. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коляді С. В.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶52. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Дончик Р. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Дончик Р. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дончик Р. В.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶53. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Бальцу О. С. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Бальцу О. С.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бальцу О. С.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶54. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Терновському В. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Терновському В. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Терновському В. М.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶55. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Базалевичу С. С. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Базалевичу С. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Базалевичу С. С.» на 
розгляд восьмої сесії. 

Голосували: одноголосно. 

 

¶56. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ізотовій Н. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ізотовій Н. В.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ізотовій Н. В.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶57. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Васєці М. П. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Васєці М. П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Васєці М. П.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶58. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Дубок І. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Дубок І. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дубок І. В.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶59. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Костюк І. Л. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Костюк І. Л.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Костюк І. Л.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶60. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Стаховській А. П. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Стаховській А. П.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶61. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Пашинському Л. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Пашинському Л. 
В.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶62. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Бондаренку А. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Бондаренку А. В.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶63. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Криворогу В. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Криворогу В. А.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶64. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Костіна Р. А. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства» 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Костіна Р. А. 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства»» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶65. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Огієвичу В. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Огієвичу В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Огієвичу В. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 
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¶66. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Липі О. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Липі О. А.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶67. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Степаненко Н. Д. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Степаненко Н. Д.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶68. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Шабатурі В. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Шабатурі В. М.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶69. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Шуригіній Т. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Шуригіній Т. М.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶70. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Іванову В. І. 



 45 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Іванову В. І.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶71. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Шведчикову А. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Шведчикову А. М.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶72. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Базалевич Т. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Базалевич Т. А.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶73. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Бакалову В. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Бакалову В. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Бакалову В. І.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶74. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Бордюговій Р. Л. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Бордюговій Р. Л.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶75. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Гаврилюк Л. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Гаврилюк Л. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Гаврилюк Л. М.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶76. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Покрищенку М. Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Покрищенку М. Г.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶77. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд(присадибна ділянка) у власність гр. Челак О. Ю. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд(присадибна ділянка) у власність гр. Челак О. Ю.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Косенку А. 
І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Косенку А. 
І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Косенку А. І.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 
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¶79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Борзовій Л. 
І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Борзовій Л. 
І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Борзовій Л. І.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність 
гр. Латіш Л. О. » депутат сільської ради Магдій Ю.В.   оголосила  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

¶80. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Латіш Л. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Латіш Л. О.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Магдій Ю.В.) 
 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Магдій Ю. В.» депутат сільської ради Магдій Ю.В.   оголосила  
про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону 
України Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

¶81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Магдій Ю. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 

відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 

рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Магдій Ю. 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. Магдій 
Ю. В.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Магдій Ю.В.) 
 

¶82. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 09 липня 2021 року № 695 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 09 липня 2021 року № 695» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення сьомої сесії 
восьмого скликання Дмитрівської сільської ради від 09 липня 2021 року № 

695» на розгляд восьмої сесії 
Голосували: одноголосно. 

 

¶83. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Сороці О. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Сороці О. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сороці О. А.» на розгляд 

восьмої сесії 
Голосували: одноголосно. 

 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність 
гр. Магдій Ю. В..» депутат сільської ради Магдій Ю.В.   оголосила  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

¶84. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Магдій Ю. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Магдій Ю. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Магдій Ю. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Магдій Ю.В.) 
 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Латіш Л. О.» депутат сільської ради Магдій Ю.В.   оголосила  
про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону 
України Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

¶85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Латіш Л. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Латіш Л. 
О.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 
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"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Магдій Ю.В.) 
 

¶86. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Косенку А. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Косенку А. І.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶87. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Борзовій Л. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Борзовій Л. І.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 
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¶88. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Стешенку О. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Стешенку О. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Стешенку О. В.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко 
З. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко 
З. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Ткаченко З. А.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
індивідуального садівництва гр. Явдику В. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
індивідуального садівництва гр. Явдику В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення індивідуального садівництва гр. Явдику В. В.» на розгляд восьмої 
сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовленню проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Ященку М. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовленню 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Ященку 
М. О.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва у власність гр. Хижняка О. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва у власність гр. Хижняка О. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва у власність гр. Хижняка О. В.» на розгляд восьмої сесії 
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Голосували: одноголосно. 

 

¶93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва у власність гр. Стехні М. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва у власність гр. Стехні М. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва у власність гр. Стехні М. М.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

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

¶94. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Запорожцю В. С. 

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. Запорожцю В. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Запорожцю В. С.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 
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"не голосували" - 01 (Костенко Р.В.) 
 

¶95. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мужецькій Т. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мужецькій Т. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мужецькій Т. М.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶96. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Хоренженко Т. М. 

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. Хоренженко Т. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хоренженко Т. М.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶97. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Хоменко Л. Л. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Хоменко Л. Л.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хоменко Л. Л.» на 
розгляд восьмої сесії 

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

 

¶98. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Корсун У. П. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Корсун У. П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Корсун У. П.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Корсун В.П.) 
 

¶99. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Дем’яненку Р. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Дем’яненку Р. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дем’яненку Р. І.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶100. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Федорову М. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Федорову М. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Федорову М. М.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶101. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Саргсян Г. Р. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Саргсян Г. Р.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Саргсян Г. Р.» на розгляд 
восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶102. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Черниш Я. О. 

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. Черниш Я. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Черниш Я. О.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶103. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Врублевській Т. П. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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



 60 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Врублевській Т. П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Врублевській Т. П.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶104. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Сердюченку Ф. Ф. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Сердюченку Ф. Ф.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Сердюченку Ф. Ф.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶105. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Ткаченку М. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Ткаченку М. О.» на 
розгляд восьмої сесії 
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Голосували: одноголосно. 

 

¶106. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Задорожній А. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Задорожній А. В.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶107. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Чередниченку С. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Чередниченку С. 
О.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 
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¶108. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Горовому В. Й. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність гр. Горовому В. Й.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶109. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Ткаченку М. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Ткаченку М. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Ткаченку М. О.» 
на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶110. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522288500:02:000:9128 гр. Могилей В. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522288500:02:000:9128 гр. Могилей В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
з кадастровим номером 3522288500:02:000:9128 гр. Могилей В. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶111. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Охріменко Т. В. «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Охріменко Т. В. «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Охріменко Т. 
В. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність»» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶112. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Кучерявого С. В. «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Кучерявого С. В. «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Кучерявого 
С. В. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність»» на розгляд восьмої сесії 
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Голосували: одноголосно. 

 

¶113. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Дуба П. П. «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Дуба П. П. «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Дуба П. П. 
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність»» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶114. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Пруцького Р. 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 апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

КАЛІНІН М.М. – із запитанням щодо дати поданої заяви. 
ДОРОЩУК О.С. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Пруцького Р. Є. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Пруцького Р. 
Є. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства»» на 
розгляд восьмої сесії. 

Голосували: одноголосно. 

 

¶115. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Довгій М. 
М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Довгій М. М.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶116. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Сайко В. 
М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Сайко В. 
М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. 
Сайко В. М.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶117. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Чуб Л. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Чуб Л. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Чуб Л. 
А.» на розгляд восьмої сесії 
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Голосували: одноголосно. 

 

¶118. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Нікітіну Р. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Нікітіну 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. Нікітіну Р. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶119. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Лантух З. С. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Лантух З. 
С.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶120. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Яковлєвій С. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яковлєвій С. О.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶121. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Постільняк В. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶122. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Постільняк В. Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Постільняк В. Г.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 
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¶123. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Петруку М. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Петруку М. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Петруку М. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶124. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шаповал В. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шаповал В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шаповал В. В.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

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

 

¶125. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кнігніцькому А. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кнігніцького А. А.» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Кузенний Л.Ю.) 
 

¶126. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Гриценку А. С. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Гриценку А. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Гриценку А. С.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶127. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Розумного І. М. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶128. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Олійник А. М. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Олійник А. 
М. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства»» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶129. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Хачатрян 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 апарату Дмитрівської сільської ради. 

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 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. Хачатрян В. 
В. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства»» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶130. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Керничного А. С. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 
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Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Керничного А. С. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства»» 

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

Голосували: одноголосно. 

 

¶131. 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 апарату Дмитрівської сільської ради. 

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 восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶132. 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 апарату Дмитрівської сільської ради. 

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»» 
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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 восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶133. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Гребенюк О. А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства» 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Гребенюк О. А. «Про 
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення особистого селянського господарства»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Гребенюк О. 
А. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства»» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶134. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Сайка 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 апарату Дмитрівської сільської ради. 

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. Сайка 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. Сайка В. В. 
«Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства»» на 
розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про розгляд заяв 
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громадян «Про наданння земельних ділянок» депутат сільської ради 
Капітула О.Й.  оголосив  про наявність конфлікту інтересів відповідно до 
статті 59-1 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

¶135. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян «Про надання земельних 
ділянок » 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд заяв громадян «Про надання земельних 
ділянок »» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяв громадян «Про надання 
земельних ділянок »» на розгляд восьмої сесії 

Голосували:  
"за"  - 19 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Капітула О.Й.) 
 

¶136. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян «Про вилучення 
земельних ділянок» 

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 восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

¶137. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Дмитрівського комунального 
підприємства Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп» Знам’янського 
району Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції. 

Інформувала: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна – директор ДКП 
Дмитрівської сільської ради "Сількомунгосп"  

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про зміну назви Дмитрівського комунального 
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підприємства Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп» Знам’янського 
району Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про зміну назви Дмитрівського 
комунального підприємства Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп» 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження Статуту в 
новій редакції.» на розгляд восьмої сесії 

Голосували: одноголосно. 

 

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

 

Голова постійної комісія з питань планування,  
фінансів, бюджету та соціально - економічного  
розвитку сіл громади      Олександр Хомовський 
    

 

 

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

 

Голова постійної комісії з питань  
освіти, культури, спорту і молоді,  
соціального захисту охорони здоров’я,  
споживчого ринку, сфери послуг 

 та захисту прав споживачів         Людмила Шкуренкова 

 

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