
 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол № 7 
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 01 листопада 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. 

 

ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – заступник голови  постійної комісії 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 

економічного розвитку сіл громади, депутат сільської ради від округу № 1 

члени комісії:  
ДОРОЩУК Вікторія Леонідівна - депутат сільської ради від округу № 2 

КОСТЕНКО Руслан Володимирович - депутат сільської ради від округу № 7  
 

 

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: 
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 

СТОЖУК Сергій Іванович –депутат сільської ради від округу № 7 

 

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: 
ОБОДОВСЬКИЙ Микола Олександрович –депутат   сільської ради від округу 
№ 5 

 

Відсутні:  
ДАЦЕНКО Василь Васильович – член постійної комісії сільської ради з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сіл 
громади, депутат сільської ради від округу № 4; 

ЄЛЬНИК Володимир Степанович – член постійної комісії сільської ради з 
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 

середовища та благоустрою населених пунктівдепутат сільської ради від округу 
№ 7; 

КАЛІНІН Михайло Михайлович – член постійної комісії сільської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сіл 
громади, депутат сільської ради від округу № 1;  
КУЗЕННИЙ Леонід Юрійович – член постійної комісії сільської ради з питань 
прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з громадськими 
формуваннями, депутат сільської ради від округу № 5; 

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. 
ЯКУБОВА Вікторія Олександрівна – член постійної комісії сільської ради з 
питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів депутат сільської ради від округу № 3. 
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На засіданні були присутні запрошені: 
СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський голова 

КАМІНСЬКА Людмила Володимирівна – секретар Дмитрівської сільської ради 

РИХЛИЦЬКИЙ Олександр Іванович  – депутат Кропивницької районної ради; 
СТЕШЕНКО  Сергій Юрійович – начальник відділу поліції №1 (м. Знам'янка) 
КРУП ГУНП в Кіровоградській області. 
 

Члени виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:  
 Бойко  

Наталія Олександрівна 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради. 

 

 Міркотан  
Лідія Олександрівна 

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

 Павленко  
Олена Григорівна 

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

 Плаксієнко  
Вячеслав Якович 

статистик Дмитрівської сільської ради 

 Погорєлова  
Наталія Миколаївна  

начальник юридичного відділу  апарату 
Дмитрівської сільської ради 

 Студенко  
Олена Петрівна  

староста села Цибулеве Дмитрівської 
сільської ради 

 

 Токарь  
Світлана Володимирівна 

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

  Керівники та спеціалісти відділів Дмитрівської сільської ради 

 Бабіч  
Тетяна Миколаївна 

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

 Бойко   
Наталія Сергіївна   

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

 Дорощук  Ольга Сергіївна   начальник  відділу земельних відносин  
апарату Дмитрівської сільської ради 

 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 

 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. 
 

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

1. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 – 

2023 роки. 
Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

2. Про затвердження  Програми  "Турбота" на 2021 рік  та Порядку  
відшкодування  витрат надавачам послуг за пільгове перевезення, зв’язок 
та інші пільги, передбачені  чинним законодавством, у новій редакції. 
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Доповідає : ЧОРНА Алла Олексіївна – начальник відділу соціального захисту 
населення Дмитрівсько сільської ради  
3. Про затвердження  Програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення Дмитрівської сільської ради на 2021 рік у новій редакції. 
Доповідає : ЧОРНА Алла Олексіївна – начальник відділу соціального  захисту 
населення Дмитрівсько сільської ради  
4. Про затвердження Комплексної програми протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки  і порядку на території Дмитрівської 
сільської територіальної громади  на 2021-2025 роки . 
Доповідає: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради 

5. Про внесення змін до  Комплексної  Програми  розвитку освіти 
Дмитрівської сільської територіальної громади на  2020-2023 роки. 
Інформує: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради   

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

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

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

8. Про затвердження проектно - кошторисної документації «Капітальний 
ремонт об’єкту   благоустрою паркової алеї по пл. Перемоги в с. Дмитрівка 
Кіровоградської області» 

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

9. Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, 
фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання. 
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

10. Про  виконання бюджету Дмитрівської сільської  територіальної 
громади за 9 місяців 2021 року. 
Доповідає: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

11. 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 
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12. Про готовність житлово- комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року. 
Доповідає: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
13. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 
Доповідає: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
14. Про порушення клопотання перед Кропивницькою районною радою 
про виключення з облікових даних населених пунктів 

Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
15. Про дозвіл на розроблення детального плану території  ТДВ «КОЛОС»  
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 
16. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за 
виконанням фінансових планів комунальних підприємств Дмитрівської 
сільської ради. 
Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 
17. Про затвердження Переліку майна комунальної власності Дмитрівської  
сільської територіальної громади, відмінного від земельних ділянок. 
Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 
18. Про затвердження Положення про оренду комунального майна 
Дмитрівської сільської територіальної громади. 
Доповідає: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 
19. Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що 
надають соціально важливі послуги населенню. 
Інформує: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 
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20. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2022 рік Дмитрівської сільської територіальної 
громади 

Інформує: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради. 
21. Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату 
Дмитрівської сільської ради у новій редакції. 
Інформує: ПОГОРЄЛОВА Наталія  Миколаївна – начальник юридичного 
відділу апарату Дмитрівської сільської ради. 
22. Про затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту та 
Подяку Дмитрівської сільської ради. 
Інформує: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаївна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

23. Про прийняття підручників у комунальну власність Дмитрівської 
сільської ради. 
Інформує: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради   

24. Про прийняття матеріальних цінностей у комунальну власність 
Дмитрівської сільської ради.  
Інформує: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради   

25. Про прийняття стадіону у комунальну власність Дмитрівської 
сільської  ради.  
Інформує: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради   

26. Про  надання згоди відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області на 
списання з балансу та зняття з обліку транспортного засобу. 
Інформує: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради   

27. Про орієнтовні строки проведення  звітів  депутатів  Дмитрівської 
сільської ради восьмого скликання.  
Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна  – Дмитрівський сільський голова 

28. Про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності. 
29.  Про надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж населеного пункту села Дмитрівка 
Кропивницького району Кіровоградської області 

30.  Про надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж населеного пункту села Цибулеве 
Кропивницького району Кіровоградської області 
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31.  Про надання дозволу на виготовлення Технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
ПЗФ 

32.  Про включення земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення до переліку земельних ділянок, що плануються для продажу 
права оренди на неї на земельних торгах 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення Калашнику 
Д.Є. земельної ділянки в оренду 

34.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу ТДВ "Колос" в оренду земельної ділянки 

35.  Про передачу ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"  в оренду земельної ділянки 
з кадастровим номером 3522281500:02:000:7542 

36.  Про припинення права постійного користування земельною 
ділянкою та визнання таким, що втратив чинність, Державного акту на 
право постійного користування землею. 
37. Про  передачу земельної ділянки у постійне користування ТОВ 
«Оператор газотранспортної системи України»  
38. Про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності. 
39. Про розгляд клопотання АТ «Українська залізниця» «Про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду» 

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 
Веремієнку А. Л. 
41. Про надання ТДВ «Завод «Пуансон» дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 
42. Про розгляд клопотання гр. Вальденбурга С. О. про продаж 
земельної ділянки. 
43. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Суржику І. В. 
44. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Шейко Л. Г. 
45. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Тарасову Д. В. 
46. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Діденко Л. В. 
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47. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Боровому І. В. 
48. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Волосовському Д. В. 
49. Про надання окремим фізичним особам дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

50. Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого скликання від 09 
липня 2021 року № 535 

51. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства  у власність гр. Купцовій Г. М. 
52. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Перову М. С. 
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Біловус Л. В. 
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ковач А. В. 
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Угорському Р. І. 
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Артьомовій О. О 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Шкафер О. Л. 
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Сичевському О. А. 
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Сидоренку С. М. 
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Болгаріну О. В. 
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Богдановій Н. В. 
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Власенко Н. Ю. 
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Діденко В. С. 
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Шведчиковій Н. В. 
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Артьомову Є. О. 
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66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Савельєву І. О. 
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Беспалому В. М. 
68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Родіюк О. В. 
69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Омелян Ю. М. 
70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Тороп Л. М. 
71. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Териці Л. П.  
72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Пашинському Л. В. 
73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Суржику В. А. 
74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Бадиченку О. Г. 
75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Кобиляцькому А. В. 
76. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Синєгубу В. Т. 
77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Териці Л. П. 
78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Кулик Т. В. 
79. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Купцову Л. О. 
80. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Сєдовій Т. О. 
81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Береговому В. М. 
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82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Василенку О. П. 
83. Про розгляд клопотання гр. Лисенко Л. М. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

84. Про розгляд клопотання гр. Малицької І. О. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 

85. Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р. В.  про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки 

86. Про розгляд клопотання гр. Матусевича Ю. М. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність 

87. Про розгляд клопотання гр. Бевського В. М. про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

88. Про розгляд клопотання гр. Бевського В. В. про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

89. Про розгляд клопотання гр. Бевської І. В. про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

90. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Костенку В. М. 
91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Мошану А. В. 
92. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та укладання трьохсторонньої угоди про заміну сторони – Орендаря з ТОВ 
"ЛАЙФСЕЛЛ" на ТОВ "УКРТАУЕР" у Договорі оренди землі від 
24.07.2015 на земельну ділянку площею 0,1200 га з кадастровим номером 
3522288500:02:000:8006 

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передачу Недовозу В.М. в оренду земельної ділянки 

94. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у 
власність гр. Савченку А. Л. 
95. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у власність 
гр. Савченко А. В. 
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96. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва у власність гр. Савченку А. Л. 
97. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального  садівництва у 
власність гр. Хоренженку І. В. 
98. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у 
власність гр. Бевз М. П. 
99. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у 
власність гр. Петрович Л. Ф. 
100. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Тесленко О. П. 
101. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Тесленку В. А. 
102. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Жугану В. О. 
103. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Хоренженко Н. М. 
104. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Запорожцю В. С. 
105. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Крилову І. В. 
106. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Петровій Ю. О. 
107. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Явдику В. В. 
108. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Шольці В. В. 
109. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Дубівці О. Л. 
110. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ященку М. О. 
111. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Шольці Ю. В. 
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112. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Орленку П. В. 
113. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Горовій Г. В. 
114. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Тесленку В. А. 
115. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Ващук А. Л. 
116. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Бондаренко Л. В. 
117. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Орленку П. В. 
118. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Петровій Н. М. 
119. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Карачевцеву В. Ю. 
120. Про розгляд клопотання гр. Фісун В. С. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 
121. Про розгляд клопотання гр. Торбенка А. С. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

122. Про розгляд клопотання гр. Шпильової О. В. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

123. Про розгляд клопотання гр. Фундовної В. М. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 
124. Про розгляд клопотання гр. Машковського І. І. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва.  
125. Про розгляд клопотання гр. Білоголового П. В. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду. 
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126. Про розгляд клопотання гр. Савченко А. В. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва. 
127. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Токару О. В. 
128. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у 

власність гр. Олійник В. О. 
129. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Манько М. О. 
130. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у власність гр. Кротіченку О. О. 
131. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості) у власність гр. Кучеренку В. В. 
132. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Постільняк В. І. 
133. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Сайко В. М. 
134. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність гр. Постільняку В. Г. 
135. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Довгій М. М. 
136. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кідрук А. С. 
137. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Курці Г. М. 
138. Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого скликання від 09 
липня 2021 року №614 

139. Про визнання рішення від 20.09.2017 року №557 вісімнадцятої сесії 
сьомого скликання Іванковецької сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області таким, що втратило чинність 

140. Про розгляд клопотання гр. Погребняка М. П. про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність. 
141. Про розгляд клопотання гр. Кротіченко Л. В. про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства. 
142. Про розгляд заяв громадян про надання земельних ділянок . 
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143. Про розгляд заяв громадян про вилучення земельних ділянок. 
Інформує: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних відносин 
апарату Дмитрівської сільської ради 

Різне. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2021 – 2023 роки. 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва Дмитрівської сільської територіальної 
громади на 2021 – 2023 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми розвитку 
малого та середнього підприємництва Дмитрівської сільської 
територіальної громади на 2021 – 2023 роки» на розгляд дев'ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Турбота" на 2021 рік та 
Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення, 
зв’язок та інші пільги, передбачені чинним законодавством, у новій 
редакції. 
Доповідала: ЧОРНА Алла Олексіївна – начальник відділу соціального  захисту 
населення Дмитрівсько сільської ради  

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Програми "Турбота" на 2021 рік та 
Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення, 
зв’язок та інші пільги, передбачені чинним законодавством, у новій 
редакції.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми "Турбота" 
на 2021 рік та Порядку відшкодування витрат надавачам послуг за 
пільгове перевезення, зв’язок та інші пільги, передбачені чинним 
законодавством, у новій редакції.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення Дмитрівської сільської ради на 2021 
рік у новій редакції. 
Доповідала: ЧОРНА Алла Олексіївна – начальник відділу соціального  захисту 
населення Дмитрівсько сільської ради  

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Програми соціального захисту 
малозабезпечених верств населення Дмитрівської сільської ради на 2021 
рік у новій редакції.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Програми соціального 
захисту малозабезпечених верств населення Дмитрівської сільської ради 
на 2021 рік у новій редакції.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території 
Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки . 
Доповідала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту апарату 
Дмитрівської сільської ради. 

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

СТЕШЕНКО С.Ю. – щодо важливості даної програми та необхідності її 
підтримки депутатами . 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Комплексної програми протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території 
Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки .» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Комплексної 
програми протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку 
на території Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021-2025 

роки .» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Комплексної 
Програми розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади 
на 2020-2023 роки.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2020-2022 роки у Дмитрівській об’єднаній 
територіальній громаді .» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до Програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2020-2022 роки у Дмитрівській об’єднаній 
територіальній громаді » на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до Програми розвитку земельних 
відносин на території Дмитрівської сільської ради на 2021- 2022 роки» 

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

роки» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектно - кошторисної документації 
«Капітальний ремонт об’єкту благоустрою паркової алеї по пл. Перемоги в 
с. Дмитрівка Кіровоградської області» 

Інформувала: ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер  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 проектно - кошторисної 
документації «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою паркової алеї по 
пл. Перемоги в с. Дмитрівка Кіровоградської області»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проектно - 

кошторисної документації «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою 
паркової алеї по пл. Перемоги в с. Дмитрівка Кіровоградської області»» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

9.СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку розроблення місцевих 
цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх 
виконання. 
Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Порядку розроблення місцевих 
цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх 
виконання.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Порядку розроблення 
місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх 

виконання.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 
Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про виконання бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виконання бюджету Дмитрівської 
сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року.» на розгляд дев'ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

11. 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)». 
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Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник 
фінансового відділу Дмитрівської сільської ради 

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

РИХЛИЦЬКИЙ О.І. – щодо важливості ремонту дороги, що веде через 
Дмитрівку на с. Подорожнє  та ініціювання  включення даного виду робіт до 
програми соціально-економічного розвитку Кропивницького району на 2022 
рік. 

БАБІЧ Т.М. – щодо необхідності будівництва велодоріжок. 
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 дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про готовність житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року. 

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

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

БОЙКО Н.О. – з інформацією щодо стану заключення договорів на 
газопостачання та опалення в закладах освіти. 

КУБІЦЬКА Н.О. - з інформацією щодо стану заключення договорів на 
газопостачання та опалення в комунальній установі "Центр надання соціальних 
послуг". 

ЧЕРНІКОВА Л.М. – з інформацією щодо проведеної роботи по 
заключенню договорів на газопостачання. 

КУЩОВА Г.В. - з пропозицією щодо встановлення альтернативного 
опалення в закладі дошкільної освіти "Івушка". 

СТИРКУЛЬ Н.Є. – з роз’ясненнями  в контексті даної пропозиції та 
інформацією щодо ціноутворення на енергоносії. 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про готовність житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021/22 року» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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13. СЛУХАЛИ: Про розроблення комплексного плану просторового 
розвитку території Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – із запитанням, як відсутність чи наявність Комплексного 
плану просторового розвитку території вплине  на пересічного мешканця 
громади. 

БАБІЧ Т.М. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розроблення комплексного плану просторового 
розвитку території Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області» на розгляд дев'ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про порушення клопотання перед Кропивницькою 
районною радою про виключення з облікових даних населених пунктів 

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. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про порушення клопотання перед Кропивницькою 
районною радою про виключення з облікових даних населених пунктів» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про порушення клопотання перед 
Кропивницькою районною радою про виключення з облікових даних 
населених пунктів» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на розроблення детального плану території 
ТДВ «КОЛОС» 

Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
цивільного захисту 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 дозвіл на розроблення детального плану території 
ТДВ «КОЛОС»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про дозвіл на розроблення детального 
плану території ТДВ «КОЛОС»» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку складання, затвердження та 
контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств 
Дмитрівської сільської ради. 
Доповідала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Порядку складання, затвердження 
та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств 
Дмитрівської сільської ради.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Порядку складання, 
затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних 
підприємств Дмитрівської сільської ради.» на розгляд дев'ятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку майна комунальної 
власності Дмитрівської сільської територіальної громади, відмінного від 
земельних ділянок. 
Доповідала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Переліку майна комунальної 
власності Дмитрівської сільської територіальної громади, відмінного від 
земельних ділянок» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Переліку майна 
комунальної власності Дмитрівської сільської територіальної громади, 
відмінного від земельних ділянок» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про 
оренду комунального майна Дмитрівської сільської територіальної 
громади. 
Доповідала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Положення про оренду 
комунального майна Дмитрівської сільської територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
оренду комунального майна Дмитрівської сільської територіальної 
громади» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню. 
Інформувала: ЦІЦЕЙ Олександра Андріївна – начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

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

ПОГОРЄЛОВА Н.М. – із доповненням, чому саме вказані установи 
включено до Переліку. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження переліку підприємств, 
установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2022 рік Дмитрівської сільської 
територіальної громади 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 
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проектів регуляторних актів на 2022 рік Дмитрівської сільської 
територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік Дмитрівської сільської 
територіальної громади» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про юридичний відділ 
апарату Дмитрівської сільської ради у новій редакції. 
Інформувала: ПОГОРЄЛОВА Наталія  Миколаївна – начальник юридичного 
відділу апарату Дмитрівської сільської ради. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
юридичний відділ апарату Дмитрівської сільської ради у новій редакції» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Почесну грамоту, 
Грамоту та Подяку Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: МОЛДОВАНОВА Олександра Миколаївна – головний спеціаліст 
юридичного відділу апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Положення про Почесну грамоту, 
Грамоту та Подяку Дмитрівської сільської ради» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Дмитрівської сільської ради» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про прийняття підручників у комунальну власність 
Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради   

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про прийняття підручників у комунальну власність 
Дмитрівської сільської ради.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про прийняття підручників у 
комунальну власність Дмитрівської сільської ради» на розгляд дев'ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про прийняття матеріальних цінностей у комунальну 
власність Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради   

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про прийняття матеріальних цінностей у 
комунальну власність Дмитрівської сільської ради» на розгляд дев'ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про прийняття стадіону у комунальну власність 
Дмитрівської сільської ради. 

 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про прийняття стадіону у комунальну 
власність Дмитрівської сільської ради» на розгляд дев'ятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання згоди відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 
області на списання з балансу та зняття з обліку транспортного засобу. 
Інформувала: БОЙКО  Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради   

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання згоди відділу освіти, молоді та спорту 
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Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на списання з балансу та зняття з обліку 
транспортного засобу» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання згоди відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на списання з балансу та зняття з обліку 
транспортного засобу» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про орієнтовні строки проведення звітів депутатів 
Дмитрівської сільської ради восьмого скликання. 
Інформувала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна  – Дмитрівський сільський 
голова 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про орієнтовні строки проведення звітів депутатів 
Дмитрівської сільської ради восьмого скликання» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про орієнтовні строки проведення звітів 
депутатів Дмитрівської сільської ради восьмого скликання» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

28. 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 дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Дмитрівка Кропивницького району Кіровоградської області 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту 
рішення. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Дмитрівка Кропивницького району Кіровоградської області» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту 
села Дмитрівка Кропивницького району Кіровоградської області» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Цибулеве Кропивницького району Кіровоградської області 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Цибулеве Кропивницького району Кіровоградської області» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту 
села Цибулеве Кропивницького району Кіровоградської області» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок ПЗФ 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок ПЗФ» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок ПЗФ» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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32. СЛУХАЛИ: Про включення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення до переліку земельних ділянок, що 
плануються для продажу права оренди на неї на земельних торгах 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про включення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення до переліку земельних ділянок, що 
плануються для продажу права оренди на неї на земельних торгах» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про включення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення до переліку земельних ділянок, що 
плануються для продажу права оренди на неї на земельних торгах» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення Калашнику Д.Є. 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 Калашнику Д.Є. земельної ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення Калашнику Д.Є. земельної ділянки в оренду» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу ТДВ "Колос" в оренду земельної ділянки 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості) та передачу ТДВ "Колос" в оренду земельної 
ділянки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу ТДВ "Колос" в 
оренду земельної ділянки» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

35. СЛУХАЛИ: Про передачу ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" в оренду 
земельної ділянки з кадастровим номером 3522281500:02:000:7542 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про передачу ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" в оренду 
земельної ділянки з кадастровим номером 3522281500:02:000:7542» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про передачу ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 
в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 
3522281500:02:000:7542» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

36. СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою та визнання таким, що втратив чинність, Державного 
акту на право постійного користування землею. 
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 припинення права постійного користування 
земельною ділянкою та визнання таким, що втратив чинність, Державного 

акту на право постійного користування землею.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про припинення права постійного 
користування земельною ділянкою та визнання таким, що втратив 
чинність, Державного акту на право постійного користування землею» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

37. СЛУХАЛИ: Про    передачу земельної ділянки у постійне 
користування ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» 

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     передачу земельної ділянки у постійне 
користування ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про     передачу земельної ділянки у 
постійне користування ТОВ «Оператор газотранспортної системи 
України» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

38. 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 дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

39. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання АТ «Українська залізниця» 
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду. 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання АТ «Українська залізниця» 
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання АТ «Українська 
залізниця» про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки гр. Веремієнку А. Л. 
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 технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки гр. Веремієнку А. Л.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки гр. Веремієнку А. Л.» на розгляд дев'ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

41. СЛУХАЛИ: Про надання ТДВ «Завод «Пуансон» дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання ТДВ «Завод «Пуансон» дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

42. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Вальденбурга С. О. про 
продаж земельної ділянки. 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Вальденбурга С. О. про 
продаж земельної ділянки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. 
Вальденбурга С. О. про продаж земельної ділянки» на розгляд дев'ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Суржику 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Суржику І. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Суржику І. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Шейко 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 земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Шейко Л. Г.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Шейко Л. Г.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Тарасову Д. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Тарасову Д. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Діденко 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Діденко Л. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Діденко Л. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Боровому 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Боровому І. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Боровому І. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Волосовському Д. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Волосовському Д. В.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

49. СЛУХАЛИ: Про надання окремим фізичним особам дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання окремим фізичним особам дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання окремим фізичним особам 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого 
скликання від 09 липня 2021 року № 535 

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 сьомої сесії восьмого 
скликання від 09 липня 2021 року № 535» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення 
сьомої сесії восьмого скликання від 09 липня 2021 року № 535» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Купцовій Г. 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 у власність гр. Купцовій Г. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Купцовій Г. М.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Перову М. 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 у власність гр. Перову М. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Перову М. С.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

53. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Біловус Л. 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. Біловус Л. В.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ковач 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ковач А. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ковач А. В.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Угорському 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 земельних ділянок у власність гр. Угорському Р. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Угорському Р. І.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Артьомовій О. О 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артьомовій О. О» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

57. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шкафер О. 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. Шкафер О. Л.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Сичевському 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. Сичевському О. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сичевському О. А.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

59. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Сидоренку С. 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. Сидоренку С. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сидоренка С. М.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

60. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Болгаріну 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Болгаріну О. В.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 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 затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Богдановій Н. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Богдановій Н. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

62. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Власенко Н. Ю. 
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. Власенко Н. Ю.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Власенко Н. Ю.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

63. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Діденко В. 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. Діденко В. С.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

64. СЛУХАЛИ: Про затвердження 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 затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчиковій Н. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шведчиковій Н. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артьомову Є. О.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 
 

67. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Беспалому 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. Беспалому В. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Беспалому В. М.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

68. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Родіюк О. 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. Родіюк О. В.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

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

69. СЛУХАЛИ: Про затвердження 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 затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Омелян Ю. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Омелян Ю. М.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 14 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

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

70. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Тороп 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Тороп Л. М.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тороп Л. 
М.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

71. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) 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. 

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) у власність гр. Териці Л. П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Териці Л. П.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

72. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Пашинському Л. В.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

73. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Суржику 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. 
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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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Суржику В. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Суржику В. А.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бадиченку О. Г.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

75. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Кобиляцькому 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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Кобиляцькому А. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Кобиляцькому 
А. В.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Синєгубу В. Т.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

77. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 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. 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Териці Л. П.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Кулик Т. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 
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Голосували: одноголосно. 
 

79. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Купцову 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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Купцову Л. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Купцову Л. О.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

80. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Сєдовій Т. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Сєдовій Т. О.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

81. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Береговому 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. 
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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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Береговому В. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Береговому В. 
М.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

82. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Василенку О. П. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Василенку О. П.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

83. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Лисенко Л. 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. Лисенко Л. М. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Лисенко Л. 
М. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства»» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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84. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Малицької І. О. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Малицької 
І. О. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства»» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

85. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р. В. про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки» 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р. В. про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Логвінова Р. 
В. про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

86. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Матусевича Ю. М. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність» 

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

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. Матусевича Ю. М. про 
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надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Матусевича 
Ю. М. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

87. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Бевського В. М. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Бевського В. 
М. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

88. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Бевського В. 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. Бевського В. В. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Бевського В. 
В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

89. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Бевської І. В. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 
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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. Бевської І. В. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Бевської І. 
В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

90. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) у власність гр. Костенку 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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Костенку В. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Костенку В. М.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

91. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мошану 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мошану А. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мошану А. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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92. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та укладання трьохсторонньої угоди про заміну 
сторони – Орендаря з ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" на ТОВ "УКРТАУЕР" у 
Договорі оренди землі від 24.07.2015 на земельну ділянку площею 0,1200 га 
з кадастровим номером 3522288500:02:000:8006» 

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) та укладання трьохсторонньої угоди про заміну 
сторони – Орендаря з ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" на ТОВ "УКРТАУЕР" у 
Договорі оренди землі від 24.07.2015 на земельну ділянку площею 0,1200 га 
з кадастровим номером 3522288500:02:000:8006» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та укладання трьохсторонньої угоди про заміну 
сторони – Орендаря з ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" на ТОВ "УКРТАУЕР" у 
Договорі оренди землі від 24.07.2015 на земельну ділянку площею 0,1200 га 
з кадастровим номером 3522288500:02:000:8006» на розгляд дев'ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

93. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу Недовозу В.М. в оренду 
земельної ділянки. 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та передачу Недовозу В.М. в оренду 
земельної ділянки» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Савченку А. Л. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Савченку А. Л.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Савченку А. Л.» на розгляд дев'ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Савченко 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 будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Савченко А. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) у власність гр. Савченко А. В.» на розгляд дев'ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Савченко А. Л.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Хоренженку 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Хоренженку І. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Хоренженку І. В.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Бевз 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Бевз М. П.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва у власність гр. Бевз М. П.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про. надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення індивідуального садівництва у власність гр. Петрович 
Л. Ф.» депутат сільської ради Костенко Р.В.  оголосив  про наявність 
конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 

99. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Петрович Л. 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Петрович Л. Ф.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Петрович Л. Ф.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 14 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Костенко Р.В.) 
 

100. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Тесленко О. 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Тесленко О. П.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Тесленко О. П.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Тесленку 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Тесленку В. А.» 

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

особистого селянського господарства у власність гр. Тесленку В. А.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Жугану 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Жугану В. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Жугану В. О.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Хоренженко Н. 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 у власність гр. Хоренженко Н. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Хоренженко Н. М.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Запорожцю В. 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 у власність гр. Запорожцю В. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Запорожцю В. С.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
"за"  - 14 

"проти" – 00 

"утримались" – 00 

"не голосували" - 01 (Костенко Р.В.) 
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105. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Крилову 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. Крилову І. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Крилову І. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

106. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Петровій Ю. 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Петровій Ю. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Петровій Ю. О.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

107. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 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 затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Явдику В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Явдику В. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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108. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шольці 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. Шольці В. В.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

109. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Дубівці О. 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. Дубівці О. Л.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 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 затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ященку М. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ященку М. О.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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111. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шольці 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 затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Шольці Ю. В.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Орленку П. В.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

113. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. ГоровійГ. 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. Горовій Г. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горовій Г. В.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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114. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Тесленку 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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Тесленку В. А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Тесленку В. А.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

115. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Ващук А. 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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Ващук А. Л.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Ващук А. Л.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

116. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Бондаренко 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 в натурі ( на місцевості) у власність гр. Бондаренко Л. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Бондаренко Л. 
В.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Орленку П. В.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

118. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Петровій Н. 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) у власність гр. Петровій Н. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Петровій Н. М.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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119. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Карачевцеву В. 
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 в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Карачевцеву В. Ю.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Карачевцеву В. 
Ю.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

120. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Фісун В. С. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність. 

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

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. Фісун В. С. про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Фісун В. С. 
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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. Торбенка А. С. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Торбенка А. 
С. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

122. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Шпильової О. В. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

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

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. Шпильової О. В. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Шпильової 
О. В. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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. Фундовної В. М. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність» 

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

Голосували: одноголосно. 
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124. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Машковського І. І. 
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 

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. Машковського І. І. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. 
Машковського І. І. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

125. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Білоголового П. В. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 

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

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

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

комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Білоголового П. В. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. 
Білоголового П. В. про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

126. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Савченко А. В. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 

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. Савченко А. В. про 
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надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Савченко А. 
В. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

127. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Токару 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 технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Токару О. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Токару О. 
В.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

128. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Олійник 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 надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Олійник В. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у власність гр. Олійник В. О.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
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129. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність гр. Манько 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 особистого 
селянського господарства у власність гр. Манько М. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства у власність гр. Манько М. О.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 
 

131. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі ( на місцевості) у власність гр. Кучеренку 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 технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Кучеренку В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність гр. Кучеренку В. В.» 
на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

132. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 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 затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Постільняк В. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Постільняк В. І.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

133. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів 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 затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Сайко В. М.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Сайко В. М.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

134. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Постільняку 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. 
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ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Постільняку В. Г.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Постільняку В. Г.» на 
розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 
 

136. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кідрук 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Кідрук А. С.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кідрук А. С.» на розгляд 
дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

137. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Курці Г. 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. Курці Г. М.» 
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ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Курці Г. 
М.» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

138. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого 
скликання від 09 липня 2021 року №614 

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 сьомої сесії восьмого 
скликання від 09 липня 2021 року № 614» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення сьомої 
сесії восьмого скликання від 09 липня 2021 року №614» на розгляд дев'ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

139. СЛУХАЛИ: Про визнання рішення від 20.09.2017 року №557 
вісімнадцятої сесії сьомого скликання Іванковецької сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області таким, що втратило 
чинність 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про визнання рішення від 20.09.2017 року №557 
вісімнадцятої сесії сьомого скликання Іванковецької сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області таким, що втратило 
чинність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про визнання рішення від 20.09.2017 
року №557 вісімнадцятої сесії сьомого скликання Іванковецької сільської 
ради Знам’янського району Кіровоградської області таким, що втратило 
чинність» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

140. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Погребняка М. Г. про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Погребняка 
М. Г. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність» на розгляд дев'ятої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Кротіченко 
Л. В. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

142. 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 дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
143. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про вилучення земельних 

ділянок 
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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 заяв громадян про вилучення земельних 
ділянок» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяв громадян про 
вилучення земельних ділянок» на розгляд дев'ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – з оголошенням про завершення спільного засідання 

постійних комісій Дмитрівської сільської ради 

 

 

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

  

 

 

              Геннадій ДЕБЕЛИЙ 

 

Заступник голови постійної комісія з 
питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально - економічного розвитку сіл 
громади 

  

     

 

         

         Людмила ЧЕРНІКОВА 

 

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

  

 

 

 

 

 

                      Юрій ЛАРІКОВ 

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

  

 

 

 

   Людмила ШКУРЕНКОВА 

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

  

 

 

         Віталій МЕРЕЖАНИЙ 
 


