
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол № 3 
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 02 квітня 2021 року       с. Дмитрівка 

 

 На спільному засіданні постійних комісій присутні: 
 

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

члени комісії: 
КОРСУН Володимир Павлович –депутат сільської ради від округу № 7. 
ЯКУБОВА Вікторія Олександрівна - депутат сільської ради від округу 

 № 3. 

 

ХОМОВСЬКИЙ Олександр Миколайович – голова постійної комісії 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 

економічного розвитку сіл громади, депутат сільської ради від округу № 2. 
члени комісії: 

ДАЦЕНКО Василь Васильович - депутат сільської ради від округу № 4 

ДОРОЩУК Вікторія Леонідівна - депутат сільської ради від округу № 2 

КОСТЕНКО Руслан Володимирович - депутат сільської ради від округу 
№ 7  

ЧЕРНІКОВА Людмила Михайлівна – депутат сільської ради від округу  
№ 1 

ЛАРІКОВ Юрій Михайлович - голова постійної комісії сільської ради з 
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів, депутат сільської ради від 



округу № 4 

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

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

 

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

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

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: 
КУЗЕННИЙ Леонід Юрійович - депутат сільської ради від округу № 6 

 

Відсутні: 
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;  

КУЩОВА Галина Володимирівна – член постійної комісії сільської ради 
з питань освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони 
здоров’я, споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів депутат 
сільської ради від округу № 1; 

ОБОДОВСЬКИЙ Микола Олександрович – член постійної комісії 
сільської ради з питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та 
взаємодії з громадськими формуваннями депутат сільської ради від округу  

№ 5 

 

На засіданні були присутні запрошені: 
 

Члени виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:  
Дячкова К.К., Плаксієнко В.Я., Студенко О.П.,Токарь С.В., Хачатрян Ж.А. 

 Керівники та спеціалісти відділів Дмитрівської сільської ради 

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

 



 

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

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

 

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

Заєць Анастасія Олександрівна  начальник фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

Молдованова Олександра 
Миколаївна 

головний спеціаліст юридичного відділу 
апарату Дмитрівської сільської ради 
відділу  

Міркотан Лідія Олександрівна начальник відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини 

Дмитрівської сільської ради, член 
виконкому сільської ради 

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

Савранська Валентина 
Федорівна 

начальник організаційного відділу апарату 
Дмитрівської сільської ради 

Керівники підприємств, установ, організацій 

Кубіцька Наталія 
Олександрівна  

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

 

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

ДЕБЕЛОМУ Г. В. 
 



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

1. Про затвердження у новій редакції Програми «Безпечне село» на 
2020-2021 роки. 

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

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

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

3. Про затвердження структури та чисельності апарату Дмитрівської 
сільської ради. 

Інформує: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський 
голова 

4. Про зміну назви відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради та затвердження Положення про відділ освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради в новій редакції 

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

5. Про зміну назви Дмитрівського закладу дошкільної освіти 
«Івушка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції  

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

6. Про зміну назви Дмитрівського закладу дошкільної освіти 
«Малятко» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції 

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

7. Про зміну назви Цибулівського закладу дошкільної освіти 
«Пролісок» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції 

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

8. Про зміну назви комунального закладу «Центр позашкільної 
освіти» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції 

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

9. Про затвердження Положення про порядок встановлення, обліку 
та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на 
території Дмитрівської сільської ради.  



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

10. Про затвердження структури комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг» Дмитрівської сільської ради Кропивницького 
району Кіровоградської області у новій редакції 

Інформує: КУБІЦЬКА Наталія Олександрівна – директор комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської сільської ради  

11. Про затвердження Положення про відділ містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської сільської ради у новій редакції. 

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

12. Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської ради.  

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

13. Про затвердження Положення про відділ земельних відносин 
апарату Дмитрівської сільської ради.  

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

14. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522281900:02:000:9023 від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці»  

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

15.  Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522281900:02:000:9024від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

16.  Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з 
кадастровим номером 3522281900:02:000:9025від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Ліхненку С.І. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду гр. Яблонському В. В. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду гр. Кущову С. О. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Нікітіну П.А. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Панкову С. М 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду гр. Мартиновій В.М. 



23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Рябушеву А.О. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Мельник Г.М. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Коротченку М.М. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Коротченко Т.В. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Міркотан А.В. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Чемерис С.А. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Чемерису В.І. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Баришніковій Г.І. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Баришнікову С.Г. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ужвенко В.Г. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Орищенку Ф.Л. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ткаченку Т.С. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Чорному М.М. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Чорній Ю. С. 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Коваленку С. В. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Плаксієнку В. Я.  

39. Про розгляд заяви гр. Сайко М.О. та внесення змін до рішення 
двадцять третьої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради від 
21 лютого 2020 року № 683 

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Нікіфоренко Н.М. 

41. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Євстефейкіній Г.С. 

42.  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Мартиненку В. І. 



43. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Сафроновій Г. М. 

44. Про розгляд заяви Біловуса П. М. та визнання рішення 
двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради № 
1112 від 23 вересня 2020 року таким, що втратило чинність. 

45. Про розгляд заяви гр. Біловус Л.В. та внесення змін до рішення 
двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради від 
23 вересня 2020 року № 1113. 

46. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Беспалому В.М. 

47. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Коваленку С. В. 

48. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Косенку В.А. 

49. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Аносовій А. О. 

50. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Аносову О. М. 

51. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Мельнику О. В. 

52. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Прудкій Р. С. 

53. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Клімову О. О. 

54. Про розгляд клопотання гр. Іваненка Р. В. «Про добровільну 
відмову від права власності на земельну ділянку на користь Дмитрівської 
сільської ради». 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Мироновій О.І. 

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Мироновій О.І. 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Репенку Л. І. 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бурмину Ю. В. 



59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність Бурмін 
Г.Д. 

60. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Волошину С.Г. 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Повпі С.А. 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Ткаченко К.Д. 

63. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Шаповал В.В. 

64. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Кнігніцкому А.А. 

65. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Горошку В. О. 

66. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Костенко В. В. 

67. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Костенко В. В. 

68. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Костенко В. Р. 

69. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Задорожній А. В. 

70. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Саргсян С. Р. 

71. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Саргсян Г. Р. 

72. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Полоз О.М. 

73. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Федорову М.М. 

74. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Кучерявому С.В. 



75. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Тюпі Т.В. 

76. . Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Криловій Л. І. 

77. Про внесення змін до рішення четвертої сесії восьмого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 26 лютого 2021 року №143 «Про 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності» 

78. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Руденку І. В. 

79. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Катані О.В. 

80. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Корсун У.П. 

81. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Губаль Н.М. 

82. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 
3522288500:02:000:9570 

83. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Губаль О.І. 

84. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд для надання у власність гр. Аврамчуку М. П.» 

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

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

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

88. Про розгляд клопотання гр. Логвінової К.С. «Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства» 

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

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

91. Про розгляд клопотання гр. Хачатряна Р. Ж. «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду строком на 10 років» 

92. Про надання земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку і господарських будівель та для 
ведення особистого селянського господарства. 

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

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

Різне. 

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

Голосували: одноголосно. 
 

Порядок денний спільного засідання постійних комісій затверджено. 
 

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

Для інформацій       до 7 хвилин 

Для виступів в обговоренні     до 3 хвилин 

Для повторних виступів     до 2 хвилин 

Засідання провести з перервою через дві години роботи. 

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

Голосували: одноголосно 

   

Регламент роботи комісій затверджено 

 

. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження у новій редакції Програми 
«Безпечне село» на 2020-2021 роки. 



Інформувала: 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 у новій редакції Програми 
«Безпечне село» на 2020-2021 роки.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження у новій редакції 
Програми «Безпечне село» на 2020-2021 роки» на розгляд п’ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

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

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

Ларіков Ю.М. – із запитанням щодо місця розміщення роллер-

скейтингу. 
Заєць А.О.  – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 

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

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

Голосували: одноголосно. 
 

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

Інформувала: СТИРКУЛЬ Наталія Євстафіївна – Дмитрівський сільський 
голова 

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



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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження структури та 
чисельності апарату Дмитрівської сільської ради» на розгляд п’ятої сесії 
сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про зміну назви відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради та затвердження Положення про відділ освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради в новій редакції 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про зміну назви відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради та затвердження Положення про відділ освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради в новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про зміну назви відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради та затвердження Положення про 
відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради в новій 
редакції» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Дмитрівського закладу дошкільної 
освіти «Івушка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції  

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про зміну назви Дмитрівського 
закладу дошкільної освіти «Івушка» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження Статуту в 
новій редакції» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 



6. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Дмитрівського закладу дошкільної 
освіти «Малятко» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про зміну назви Дмитрівського 
закладу дошкільної освіти «Малятко» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження Статуту в 
новій редакції» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про зміну назви Цибулівського закладу дошкільної 
освіти «Пролісок» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про зміну назви Цибулівського закладу дошкільної 
освіти «Пролісок» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції». 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про зміну назви Цибулівського 
закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження Статуту в 
новій редакції» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про зміну назви комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції 

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

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

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



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про зміну назви комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти» Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області та затвердження Статуту в новій редакції » 

на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок 
встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 
інформаційних дошок на території Дмитрівської сільської ради.  

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

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

 ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження Положення про порядок 
встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 
інформаційних дошок на території Дмитрівської сільської ради» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, 
меморіальних та інформаційних дошок на території Дмитрівської 
сільської ради» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області у новій редакції 

Інформувала: КУБІЦЬКА Наталія Олександрівна – директор комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської сільської ради  

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 структури комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області у новій редакції» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження структури 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської 
сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області у новій 
редакції» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 



11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
цивільного захисту апарату Дмитрівської сільської ради у новій редакції. 

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 відділ 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
цивільного захисту апарату Дмитрівської сільської ради у новій редакції» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства 
та цивільного захисту апарату Дмитрівської сільської ради у новій 
редакції» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

12. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення про відділ 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату 
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 відділ 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради»  

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
апарату Дмитрівської сільської ради» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

13. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положення про відділ земельних 
відносин апарату 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 відділ земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради» 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження Положення про 
відділ земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради» на розгляд 
п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9023 від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці»  

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9023 від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9023 від 
28.12.2011 року укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці»» на розгляд п’ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9024 від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9024 від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9024 від 
28.12.2011 року укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» на розгляд п’ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9025від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» 



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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9025від 28.12.2011 року 
укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» 

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки з кадастровим номером 3522281900:02:000:9025від 
28.12.2011 року укладеного з ТОВ Агрофірма «Іванківці» на розгляд п’ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

 

17 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Ліхненку С.І. 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Ліхненку С.І.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

18. СЛУХАЛИ Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду гр. Яблонському В. В. 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду гр. Яблонському В. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду гр. Яблонському 
В. В.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 



Голосували: одноголосно. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду гр. Кущову С. О. 

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

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

  ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення 
постійних комісій по питанню: «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду гр. Кущову С. О.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду гр. Кущову С. 
О.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр. Нікітіну П.А.» депутат сільської ради, член постійної комісії з  
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово - 

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього 
природного середовища та благоустрою населених пунктів Нікітін П.А. 
оголосив про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 

Закону України Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Нікітіну П.А. 

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

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

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

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Нікітіну 
П.А.»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 



Не голосували – 1 (Нікітін П.А. – член постійної комісії сільської ради з 
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-

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

 

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Панкову С. М 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Панкову С. 
М.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду гр. Мартиновій В.М. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Мартиновій 
В.М.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Рябушеву А.О. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 



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

Голосували: одноголосно. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мельник Г.М. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельник 
Г.М..» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Коротченку 
М.М. 

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

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Коротченку 
М.М. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. 
Коротченку М.М.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

26. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коротченко Т.В. 

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

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

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



 

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

 

Голосували: одноголосно. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Міркотан А.В. 

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. Міркотан А.В.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерис С.А. 

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. Чемерис С.А.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису В.І. 

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. Чемерису В.І.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Баришніковій Г.І. 



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. Баришніковій Г.І. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Баришніковій Г.І.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Баришнікову С.Г. 

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. Баришнікову С.Г. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Баришнікову С.Г..» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ужвенко В.Г. 

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. Ужвенко В.Г.» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Орищенку Ф.Л. 

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. Орищенку Ф.Л..» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Орищенку 
Ф.Л.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 



 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченку Т.С. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.. Ткаченку 
Т.С.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Чорному М.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. Чорному М.М..» 

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

Голосували: одноголосно. 
 

36. СЛУХАЛИ Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Чорній Ю. С. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.. Чорній Ю. 
С.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Коваленку С В. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Коваленку С .В. 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. 
Коваленку С.В.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно 

 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Плаксієнку В. Я.  

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. Плаксієнку В. Я.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. 
Плаксієнку В. Я.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно 

 

39. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Сайко М.О. та внесення змін до 
рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради від 21 лютого 2020 року № 683 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд заяви гр. Сайко М.О. та внесення змін до 
рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради від 21 лютого 2020 року № 683. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяви гр. Сайко М.О. та 
внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 21 лютого 2020 року № 683» на розгляд 
п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нікіфоренко Н.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 надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нікіфоренко Н.М. 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нікіфоренко Н.М. » на 
розгляд п’ятої сесії сільської ради 



Голосували: одноголосно 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Євстефейкіній Г.С. 

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

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

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

Голосували: одноголосно 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Мартиненку В. І. 

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

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

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Мартиненку В. І. » на розгляд п’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 для надання у 
власність гр. Сафроновій Г. М.» депутат сільської ради , член постійної 
комісії сільської ради з питань  агропромислового комплексу, земельних 
ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, охорони 
навколишнього природного середовища та благоустрою населених пунктів 

Капітула О.Й. оголосив про наявність конфлікту інтересів відповідно до 
статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 



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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

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

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

 

44. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Біловуса П. М. та визнання 
рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради № 1112 від 23 вересня 2020 року таким, що втратило чинність 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд заяви Біловуса П. М. та визнання 
рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради № 1112 від 23 вересня 2020 року таким, що втратило чинність» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяви Біловуса П. М. та 
визнання рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради № 1112 від 23 вересня 2020 року таким, що втратило 
чинність» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

45. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви гр. Біловус Л.В. та внесення змін 
до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської 
сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1113 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд заяви гр. Біловус Л.В. та внесення змін до 
рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської 
ради від 23 вересня 2020 року № 1113» 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяви гр. Біловус Л.В. та 
внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання 
Дмитрівської сільської ради від 23 вересня 2020 року № 1113» на розгляд 
п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Беспалому В.М. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Косенку В.А. 

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

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



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

Голосували: одноголосно. 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Аносовій А. О. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Мельнику О. В. 

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

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



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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Клімову О. О. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

54. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Іваненка Р. В. «Про 
добровільну відмову від права власності на земельну ділянку на користь 
Дмитрівської сільської ради» 

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. Іваненка Р. В. «Про 
добровільну відмову від права власності на земельну ділянку на користь 
Дмитрівської сільської ради»» 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Іваненка 
Р. В. «Про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку на 
користь Дмитрівської сільської ради»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Мироновій О.І. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Мироновій О.І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. 
Мироновій О.І.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Мироновій О.І. 

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. Мироновій О.І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. 
Мироновій О.І.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

57. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Репенку Л. І. 

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. Репенку Л. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Репенку 
Л. І.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Бурмину Ю. В. 

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. Бурмину Ю. В.» 

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

Голосували: одноголосно. 

 

59. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва у власність 
Бурмін Г.Д. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва у власність Бурмін Г.Д.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

60. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Волошину С.Г. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту із 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Волошину 
С.Г.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Повпі С.А. 

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. Повпі С.А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Повпі 
С.А.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 



 

62. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність гр. Ткаченко К.Д. 

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. Ткаченко К.Д.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Ткаченко 
К.Д.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Шаповал В.В. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Шаповал 
В.В.» на розгляд п’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 для надання у 
власність гр. Кнігніцкому А.А.» депутат сільської ради, член постійної 
комісії сільської ради  з питань прав людини, законності, правопорядку, 
гласності та взаємодії з громадськими формуваннями Кузенний Л.Ю. 

оголосив про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Кнігніцкому А.А. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Кнігніцкому А.А.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Кнігніцкому А.А.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
За – 18 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

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

 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Горошку 
В. О.» на розгляд п’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 для надання у власність гр. 
Костенко В.В.» депутат сільської ради, член постійної комісії сільської 
ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного 
розвитку сіл громади Костенко Р.В. оголосив про наявність конфлікту 
інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенко В.В. 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання дозволу на виготовлення проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенко В.В.» 

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

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

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

 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства для надання у 
власність гр. Костенко В.В.» депутат сільської ради, член постійної комісії 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 

економічного розвитку сіл громади Костенко Р.В. оголосив про наявність 
конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Костенко В.В. 

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

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

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

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

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

 



Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення індивідуального садівництва для надання у власність гр. 
Костенко В.Р.» депутат сільської ради, член постійної комісії сільської 
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного 
розвитку сіл громади Костенко Р.В. оголосив про наявність конфлікту 
інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенко В.Р. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Костенко В.Р.» на 
розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

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

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою та передачі  земельної ділянки у власність гр. Задорожній А. 
В. 

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 та передачі земельної ділянки у власність гр. Задорожній А. В.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. 
Задорожній А. В.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 



70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Саргсян С. Р. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Саргсян Г. Р. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

Голосували: одноголосно. 

 



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

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 

75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Тюпі Т.В. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 



76. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Криловій Л. І. 

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. Криловій Л. І.» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Криловій 
Л. І.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

77. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення четвертої сесії 
восьмого скликання Дмитрівської сільської ради від 26 лютого 2021 року 
№143 «Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності» 

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 четвертої сесії восьмого 
скликання Дмитрівської сільської ради від 26 лютого 2021 року №143 «Про 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про внесення змін до рішення 
четвертої сесії восьмого скликання Дмитрівської сільської ради від 26 
лютого 2021 року №143 «Про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Руденку І. В. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 



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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Катані 
О.В.» на розгляд п’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 для надання у 
власність гр. Корсун У.П.» депутат сільської ради , член постійної комісії 
сільської ради  з питань регламенту, запобігання корупції, депутатської 
етики та забезпечення діяльності депутатів Корсун В.П. оголосив про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Корсун У.П. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Корсун 
У.П.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (Корсун В.П. – член постійної комісії сільської ради з 
питань регламенту, запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення 
діяльності депутатів). 



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

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

особистого селянського господарства для надання у власність гр. Губаль 
Н.М.» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

82. СЛУХАЛИ: Про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з 
кадастровим номером 3522288500:02:000:9570 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності з 
кадастровим номером 3522288500:02:000:9570» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності з кадастровим номером 3522288500:02:000:9570» на розгляд п’ятої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Губаль О.І. 

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

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

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

Голосували: одноголосно. 

 



84. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд для надання у власність гр. Аврамчуку М. П.» 

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

Стиркуль Н.Є. -  із доповненням, що зазначена земельна ділянка  
передбачена для дитячого майданчика. 

Плаксієнко В.Я – із доповненням, що вказана земельна ділянка не 
передбачена для будівництва. 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд для надання у власність гр. Аврамчуку М. П.»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд для надання у власність гр. Аврамчуку 
М. П.»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

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

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. Шаповалової О. В. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність»» 

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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



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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання    гр. 
Хачатрян В. В. «Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

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

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 щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Логвінова 
Р. В. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

88. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Логвінової К.С. «Про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства» 

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. Логвінової К.С. «Про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. 
Логвінової К.С. «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 



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

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. Хамкової Ю. С. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність»» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд клопотання гр. Хамкової 
Ю. С. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

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

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. Задорожнього М. В. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для 
надання у власність»» 

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

Голосували: одноголосно. 

 

91. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Хачатряна Р. Ж. «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 10 років» 

 

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

 

 

 



Хачатрян Ж.А. -  із зауваженням,  що дані земельні ділянки  знаходяться 
біля села Федірки, і договір оренди на них закінчився  ще у 2013 році. 

Дорощук О.С. – із роз’ясненням, що зазначені  земельні ділянки 
обтяжені договорами оренди землі та  призначені  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, і  зараз діє мораторій на зміну цільового 
призначення земельних ділянок. 

Плаксієнко В.Я. – із доповненням, що вказані  земельні ділянки передані 
з державної власності в комунальну власність.  

Стиркуль Н.Є. -  із пропозицією до комісій не  вносити дане питання на 
розгляд п’ятої сесії з метою його додаткового вивчення. 

  

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про розгляд клопотання гр. Хачатряна Р. Ж. «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 10 років»» 

ВИРІШИЛИ: Не вносити питання «Про розгляд клопотання гр. 
Хачатряна Р. Ж. «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 10 
років»»  на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно 

 

 

92. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку і господарських будівель та для 
ведення особистого селянського господарства 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних 
комісій по питанню: «Про надання земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку і господарських будівель та для 
ведення особистого селянського господарства» 

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

Голосували: одноголосно. 

 

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

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

 

 

 

 



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

ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про розгляд заяв громадян «Про 
вилучення земельних ділянок»» на розгляд п’ятої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 

 

 

 

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

 

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

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

 

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

 та захисту прав споживачів      Л.Шкуренкова 

 

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

 

 
 


