
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол № 4 

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 21 травня 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: 
ДОРОЩУК Вікторія Леонідівна - депутат сільської ради від округу № 2 

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

 

ЛАРІКОВ Юрій Михайлович - голова постійної комісії сільської ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-комунального 
господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 



середовища та благоустрою населених пунктів, депутат сільської ради від 
округу № 4 

члени комісії: 
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  
 

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

члени комісії: 
 

КУЩОВА Галина Володимирівна –депутат сільської ради від округу № 1; 
МАГДІЙ Юлія Вікторівна – депутат сільської ради від округу № 6 

 

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

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

ОБОДОВСЬКИЙ Микола Олександрович – член постійної комісії сільської 
ради з питань прав людини, законності, правопорядку, гласності та взаємодії з 
громадськими формуваннями депутат сільської ради від округу № 5 

 

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

ЮДЕНКО Віталій Миколайович – член постійної комісії сільської ради з 
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, житлово-

комунального господарства, будівництва, охорони навколишнього природного 
середовища та благоустрою населених пунктів, депутат сільської ради від 
округу № 6 

СТОЖУК Сергій Іванович – член  постійної комісії сільської ради з питань 
освіти, культури, спорту і молоді, соціального захисту, охорони здоров’я, 
споживчого ринку, сфери послуг та захисту прав споживачів, депутат сільської 
ради від округу № 7, 
 

На засіданні були присутні запрошені: 
 

Члени виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради:  
Плаксієнко В.Я., Студенко О.П.,Токарь С.В., Павленко О.Г.  



 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 



 Шаповал Валентина 
Михайлівна  

директор  ДКП "Сількомунгосп" 
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 результати роботи Дмитрівського комунального 
підприємства «Сількомунгосп» за 2020 рік. 
Доповідає: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна – директор Дмитрівського 
комунального підприємства Дмитрівської сільської ради  "Сількомунгосп". 
2.  Про затвердження Програми  "Турбота" на 2021 рік. 
Доповідає: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна -  начальник відділу 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради 

3.  Про  внесення змін до  Комплексної Програми  розвитку освіти 
Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020-

2023 роки та зміну її назви. 
Доповідає: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 

4.  Про затвердження Програми розвитку футболу на території 
Дмитрівської сільської ради на 2021-2025 роки. 
Доповідає: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 

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

6. Про внесення змін до Програми цивільного захисту населення 
Дмитрівської сільської ради на 2021 рік  
Доповідає: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  та 
цивільного захисту апарату Дмитрівської  сільської ради 

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



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

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

9. Про  зміну назви Молодіжного центру «Молодіжний простір» 
відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження 
Положення в новій редакції 
Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 

10.  Про зміну назви філії «Дмитрівська загальноосвітня школа» 
опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа 
I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження 
Положення в новій редакції 
Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 

11.  Про зміну назви філії «Цибулівська загальноосвітня школа» 
опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа I-

III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження 
Положення в новій редакції  
Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 

12. Про зміну назви філії «Іванковецька загальноосвітня школа» 
опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа 
I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження 
Положення в новій редакції  
Інформує: БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Дмитрівської сільської ради 

13. Про оголошення конкурсу на посаду директора опорного 
навчального закладу "Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Т.Г.Шевченка" Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області та затвердження  
положення про конкурс  

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

14.  Про затвердження конкурсної комісії для проведення конкурсу 
на посаду директора опорного навчального закладу "Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка" 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 



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

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

16. Про розроблення містобудівної документації "Оновлення та 
внесення змін до генерального плану, та розроблення плану 
зонування села Макариха Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області". 
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства  та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської  сільської ради 

17. Про затвердження Положення про порядок  проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення рідких 
побутових відходів на території Дмитрівської сільської ради. 
Інформує: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства  та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської  сільської ради 

18.  Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів Дмитрівської сільської територіальної громади 
на 2021 рік. 
Інформує: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна -  начальник відділу 
економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату 
Дмитрівської сільської ради 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Дзині К. Д. 
20. Про створення постійно діючої комісії та затвердження 
положення для вирішення земельних спорів щодо меж земельних 
ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та 
додержання громадянами правил добросусідства на території 
Дмитрівської сільської ради. 
21. Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, 
попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території 
Дмитрівської сільської ради 

22. Про внесення змін до рішення сесії від 23.09.2020 року №1049 
«Про надання в оренду земельної ділянки ГО «Дитячо-молодіжне 
об’єднання «Нове покоління» 

23. Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії сьомого 
скликання Дмитрівської сільської ради №847 від 03.06.2020 року. 
24. Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9005 

25. Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9004 



26. Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9003 

27. Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9002 

28. Про затвердження технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки, яка відводиться для 
рибогосподарських потреб. 
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне користування релігійної організації 
«Релігійна громада (парафія) Святітеля Миколая Мирлікійського 
Олександрійської Єпархії Української Православної Церкви» 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) садового товариства «САДОВЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛІСНЕ» 

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ФГ «КАН 1»  
32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТДВ «Колос» 

33. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки для сінокосіння та 
випасання худоби гр. Недовозу  В. М. 
34. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду на 5 років для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі Знам’янському 
райспоживтовариству. 
35. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду на 5 років для 
будівництва і обслуговування «Благодійного фонду «Щаслива 
родина» 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду Камінському А. М. 
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Хачатрян Л. А. 
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Хачатряну С. Г. 
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Олійнику С. В. 
40. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Олійнику С. В. 
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейку О. М. 
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Акімовій С. О. 



43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Альохіну Л. Г. 
44. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Охріменко Т. І. 
45. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Романенко Г. М. 
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейко О. О. 
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейку С. В. 
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Марченку В. Ф. 
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Веснянко Н. Г. 
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Столбовій В. Д. 
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Скирті В. М. 
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Шкворець Т. В. 
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Кулику В. М. 
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ткаченко А. В. 
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Харченку С. В. 
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Костенку Т. В. 
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Костенку Р. В. 
58. Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Будяку В. І. 
59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) для надання у 
власність гр. Сологубу О. О.  
60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) для надання у 
власність гр. Костенко Т. В. 
61. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачі земельної ділянки у власність Мазур В. І. 



62. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Артьомову Є. 
О. 
63. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Артьомовій О. 
О. 
64. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Сичевському 
О. А. 
65. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Голікову С. А. 
66. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Коваленку С. 
В. 
67. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності. 
68. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Бальц О. С. 
69. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Стаховській А. 
П. 
70. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Дончик Р. В. 
71. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Горбатенко М. 
В. 
72. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Марковій Т. В. 
73. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Цигульській Л. 
М. 
74. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Сороці О. А. 



75. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Блохіну М. О. 
76. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Хоменко Л. Л. 
77. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Орленку П. В. 
78. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Врублевській 
Т. П. 
79. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Халявці Т. О. 
80. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Калініній В. О. 
81. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Калініну М. М. 
82. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Зіміну М. А. 
83. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Магдій Ю. В. 
84. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Крилову І. В. 
85. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Чередніченку 
С. О. 
86. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Яковлевій С. 
О. 
87. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Черниш Я. О. 
88. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Хоренженко Т. М.  



89. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Киценко Н. Ф. 
90. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Ткаченка І. В. 
91. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального 
садівництва для надання у власність гр. Мужецькій Т. М. 
92. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Кідрук А. С. 
93. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства для надання у власність гр. Шольці В. В. 
94. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведенняя земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Шатньому В. І. 

95. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, ділянка №228 у власність 
Сердюченку Ф. Ф. 
96. Про розгляд клопотання «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Гупалу О. М.» 

97. Про розгляд клопотання гр. Мусцевої О. В. «Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 
місцевості» 

98. Про розгляд клопотання гр. Сокольцова В. В. «Про 
затвердження землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для особистого селянського господарства» 

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

100. Про розгляд клопотання гр. Стеблини А. П. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність» 

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



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

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

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

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

106. Про розгляд клопотання Махині Л. М. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

108. Про розгляд клопотання Григор’єву І. С. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

109. Про розгляд клопотання Ярош Н. М. «Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

110. Про розгляд клопотання Григор’євої Т. С. «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

111. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) гр. Гайдук Л. В. 
112. Про розгляд  клопотання гр.. Логвінова Р.В. "Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки". 
113. Про розгляд заяв громадян «Про надання земельних ділянок» 

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

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

115.  Про передачу майна на баланс фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 



Інформує: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна -  начальник відділу економічного    
розвитку, інвестицій та 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 доповідей        до 15 хвилин 

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 результати роботи Дмитрівського комунального 
підприємства «Сількомунгосп» за 2020 рік. 
Доповідала: ШАПОВАЛ Валентина Михайлівна – директор Дмитрівського 
комунального підприємства Дмитрівської сільської ради  "Сількомунгосп". 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Ларіков Ю.М. – із запитанням щодо заходів, які будуть вживатися до осіб, які 
висипають сміття у невстановлених місцях. 
Дебелий Г.В. – із запитаннями  щодо можливості  використання  системи 

відеоспостереження  для вирішення проблеми та кількості працівників на 
підприємстві. 
Калінін М.М. -  із запитаннями  щодо економічних показників  підприємства за 
2020 рік та розміру середньої заробітної плати. 
Шаповал В.М.   – із відповідями в контексті поставлених запитань. 
 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: «Про. результати роботи Дмитрівського комунального 
підприємства «Сількомунгосп» за 2020 рік.» 



ВИРІШИЛИ: Внести питання «Про результати роботи Дмитрівського 
комунального підприємства «Сількомунгосп» за 2020 рік. » на розгляд 
шостої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про  затвердження Програми  "Турбота" на 2021 рік. 
Доповідала: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна -  начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Ларіков Ю.М. – із запитанням щодо вирішення питання придбання проїзних 
квитків для мешканців села  Гостинного . 
Стиркуль Н.Є. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження Програми  "Турбота" на 2021 рік. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про  затвердження Програми  "Турбота" на 
2021 рік" на розгляд шостої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до  Комплексної Програми  розвитку 
освіти Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020-

2023 роки та зміну її назви. 
Доповідала : БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про внесення змін до  Комплексної Програми  розвитку 
освіти Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020-

2023 роки та зміну її назви." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про внесення змін до  Комплексної 
Програми  розвитку освіти Дмитрівської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2023 роки та зміну її назви" на розгляд 
шостої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про  затвердження Програми розвитку футболу на території 
Дмитрівської сільської ради на 2021-2025 роки. 
Доповідала : БОЙКО Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Ларіков Ю.М. – із реплікою, що фермери  теж допомагають місцевій 
футбольній команді. 



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження Програми розвитку футболу на території 
Дмитрівської сільської ради на 2021-2025 роки." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження Програми розвитку 
футболу на території Дмитрівської сільської ради на 2021-2025 роки." на 
розгляд шостої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про  затвердження Програми  забезпечення містобудівною  
документацією населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2021- 

2022 роки. 
Доповідала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства  та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської  сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження Програми  забезпечення містобудівною  
документацією населених пунктів Дмитрівської сільської ради на 2021- 

2022 роки." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження Програми  забезпечення 
містобудівною  документацією населених пунктів Дмитрівської сільської 
ради на 2021- 2022 роки." на розгляд шостої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми цивільного захисту 
населення Дмитрівської сільської ради на 2021 рік  

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Ларіков Ю.М. – із  зауваженням щодо  технічного стану пожежної техніки 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про внесення змін до Програми цивільного захисту 
населення Дмитрівської сільської ради на 2021 рік" 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про внесення змін до Програми цивільного 
захисту населення Дмитрівської сільської ради на 2021 рік " на розгляд 
шостої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

Дмитрівської сільської ради 



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Калінін М.М. -  із запитанням, чи зменшення надходжень  субвенцій з 
державного бюджету  та дотацій до місцевого бюджету  у 2021 році, у 
порівнянні з 2020 роком  виникло внаслідок  недофінансування чи змін у 
законодавстві? 

Заєць А.О. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про виконання  бюджету Дмитрівської сільської 
територіальної громади за І квартал 2021 року." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про  виконання  бюджету Дмитрівської 
сільської територіальної громади за І квартал 2021 року." на розгляд шостої 
сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

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

Доповідала: ЗАЄЦЬ Анастасія Олександрівна – начальник фінансового відділу 

Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Кущова Г.В. – із запитанням, чи плануються кошти  на твердопаливну 
котельню для дошкільного закладу "Івушка". 
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 
шостої сесії сільської ради 

Голосували: одноголосно. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про  зміну назви Молодіжного центру «Молодіжний простір» 
відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області та затвердження Положення 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 Молодіжного центру «Молодіжний простір» 
відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Знам’янського 



району Кіровоградської області та затвердження Положення в новій 
редакції." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про зміну назви Молодіжного центру 
«Молодіжний простір» відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області та 
затвердження Положення в новій редакції." на розгляд шостої сесії сільської 
ради 

Голосували: одноголосно. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про зміну назви філії «Дмитрівська загальноосвітня 
школа» опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження Положення 
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 філії «Дмитрівська загальноосвітня школа» 
опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області та затвердження Положення в новій 
редакції." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про зміну назви філії «Дмитрівська 
загальноосвітня школа» опорного навчального закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області та 
затвердження Положення в новій редакції" на розгляд шостої сесії сільської 
ради. 

Голосували: одноголосно. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про зміну назви філії «Цибулівська загальноосвітня 
школа» опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження Положення 
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 філії «Цибулівська загальноосвітня школа» 
опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського 



району Кіровоградської області та затвердження Положення в новій 
редакції" 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про зміну назви філії «Цибулівська 
загальноосвітня школа» опорного навчального закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області та 
затвердження Положення в новій редакції" на розгляд шостої сесії сільської 
ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про зміну назви філії «Іванковецька загальноосвітня 
школа» опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради 
Знам’янського району Кіровоградської області та затвердження Положення 
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 філії «Іванковецька загальноосвітня школа» 
опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського 
району Кіровоградської області та затвердження Положення в новій 
редакції". 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про зміну назви філії «Іванковецька 
загальноосвітня школа» опорного навчального закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів імені Т.Г. Шевченка» Дмитрівської 
сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області та 
затвердження Положення в новій редакції " на розгляд шостої сесії сільської 
ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на посаду директора опорного 
навчального закладу "Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Т.Г.Шевченка" Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області та затвердження  положення про конкурс. 

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 оголошення конкурсу на посаду директора опорного 
навчального закладу "Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені Т.Г.Шевченка" Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області та затвердження  положення про конкурс". 



ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про оголошення конкурсу на посаду 
директора опорного навчального закладу "Дмитрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка" Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області та затвердження  
положення про конкурс" на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на посаду директора опорного навчального закладу 
"Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка" 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 
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 затвердження конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на посаду директора опорного навчального закладу 
"Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка" 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 
області" . 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на посаду директора опорного навчального закладу 
"Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка" 
Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 
області"на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про прийняття підручників у   комунальну власність 
Дмитрівської сільської ради.".   

 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про прийняття підручників у   комунальну 
власність Дмитрівської сільської ради"на розгляд шостої сесії сільської 
ради. 
Голосували: одноголосно. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про розроблення містобудівної документації "Оновлення 
та внесення змін до генерального плану, та розроблення плану зонування 



села Макариха Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області". 
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства  та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської  сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Дебелий Г.В. – із запитанням  щодо інформування населення  про виконання 
вказаних робіт. 
Бабіч Т.М. – із відповіддю в контексті поставленого запитання. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про розроблення містобудівної документації "Оновлення та 
внесення змін до генерального плану, та розроблення плану зонування 
села Макариха Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 
Кіровоградської області". 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розроблення містобудівної документації 
"Оновлення та внесення змін до генерального плану, та розроблення 
плану зонування села Макариха Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області"на розгляд шостої сесії 
сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок  проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових 
відходів на території Дмитрівської сільської ради. 
Інформувала: БАБІЧ Тетяна Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства  та цивільного захисту 
апарату Дмитрівської  сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження Положення про порядок  проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових 
відходів на території Дмитрівської сільської ради.". 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження Положення про порядок  
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення рідких 
побутових відходів на території Дмитрівської сільської ради."на розгляд 
шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 
рік. 

Інформувала: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна -  начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

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



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів Дмитрівської сільської територіальної громади на 2021 
рік."  

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження Плану діяльності з 
підготовки проєктів регуляторних актів Дмитрівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік." на розгляд шостої сесії сільської ради. 

Голосували: одноголосно. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Дзині К. Д. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Дзині К. Д." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Дзині К. Д." на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про створення постійно діючої комісії та затвердження 
положення для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, 
що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання 
громадянами правил добросусідства на території Дмитрівської сільської 
ради. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про створення постійно діючої комісії та затвердження 
положення для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, 
що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання 
громадянами правил добросусідства на території Дмитрівської сільської 
ради. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про створення постійно діючої комісії та 
затвердження положення для вирішення земельних спорів щодо меж 
земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, 
та додержання громадянами правил добросусідства на території 
Дмитрівської сільської ради." на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 



21. СЛУХАЛИ: Про створення постійно діючої комісії з питань 
бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на 
території Дмитрівської сільської ради 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
Ларіков ЮМ. -  із запитанням щодо контактів з пасічниками. 
Дебелий Г.В. – із роз'ясненням щодо правових наслідків для фермерів, які 
завчасно не повідомляють про обробіток полів  (не менш ніж за 3 доби). Але 
мова йде тільки  про зареєстрованих пасічників. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про створення постійно діючої комісії з питань 
бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на 
території Дмитрівської сільської ради" 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про створення постійно діючої комісії з 
питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння 
бджіл на території Дмитрівської сільської ради" на розгляд шостої сесії 
сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії від 23.09.2020 року 
№1049 «Про надання в оренду земельної ділянки ГО «Дитячо-молодіжне 
об’єднання «Нове покоління». 

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

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 сесії від 23.09.2020 року №1049 
«Про надання в оренду земельної ділянки ГО «Дитячо-молодіжне 
об’єднання «Нове покоління». 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про внесення змін до рішення сесії від 
23.09.2020 року №1049 «Про надання в оренду земельної ділянки ГО 
«Дитячо-молодіжне об’єднання «Нове покоління» " на розгляд шостої сесії 
сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії 
сьомого скликання Дмитрівської сільської ради №847 від 03.06.2020 року. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії сьомого 
скликання Дмитрівської сільської ради №847 від 03.06.2020 року." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про внесення змін до рішення двадцять 
шостої сесії сьомого скликання Дмитрівської сільської ради №847 від 
03.06.2020 року. " на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

24. СЛУХАЛИ: Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9005 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9005." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про поновлення Благовісному М. В. 
договору оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9005" на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

25. СЛУХАЛИ: Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9004 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9004." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про поновлення Благовісному М. В. 
договору оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9004" на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

26. СЛУХАЛИ: Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9003 

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

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



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9003." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про поновлення Благовісному М. В. 
договору оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9003" на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

27. СЛУХАЛИ: Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9002 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про поновлення Благовісному М. В. договору оренди на 
земельну ділянку з кадастровим номером 3522281900:02:000:9002." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про поновлення Благовісному М. В. 
договору оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 
3522281900:02:000:9002" на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки, яка відводиться для рибогосподарських 
потреб. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ 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 про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки, яка відводиться для рибогосподарських 
потреб." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка відводиться для 
рибогосподарських потреб"на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне користування релігійної організації 
«Релігійна громада (парафія) Святітеля Миколая Мирлікійського 
Олександрійської Єпархії Української Православної Церкви» 



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

ДЕБЕЛИЙ 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 постійне користування релігійної організації 
«Релігійна громада (парафія) Святітеля Миколая Мирлікійського 
Олександрійської Єпархії Української Православної Церкви» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у постійне користування релігійної 
організації «Релігійна громада (парафія) Святітеля Миколая 
Мирлікійського Олександрійської Єпархії Української Православної 
Церкви» на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) садового товариства «САДОВЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛІСНЕ» 

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

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) садового товариства «САДОВЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛІСНЕ». 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) садового товариства 
«САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ЛІСНЕ»на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо відведення земельної ділянки в оренду ФГ «КАН 1» 

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

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 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ФГ «КАН 1» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації щодо відведення земельної ділянки в оренду ФГ 
«КАН 1» на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо відведення земельної ділянки в оренду ТДВ «Колос» 

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

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 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТДВ «Колос» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації щодо відведення земельної ділянки в оренду ТДВ 
«Колос»на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для сінокосіння 
та випасання худоби гр. Недовозу  В. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – звернувся щодо запитань та пропозицій до проекту рішення. 
СТИРКУЛЬ Н.Є   – із зауваженням до старости села Цибулеве Студенко О.П., 
щоб земельні питання по території завчасно погоджувалися в першу чергу з 
депутатами сільської ради від виборчого округу №7 (село Цибулеве). 
ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки для сінокосіння та випасання 
худоби гр. Недовозу  В. М." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для 
сінокосіння та випасання худоби гр. Недовозу  В. М."на розгляд шостої сесії 
сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 



34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду на 5 років для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі Знам’янському 
райспоживтовариству. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду на 5 років для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі Знам’янському райспоживтовариству." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду на 5 
років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Знам’янському 
райспоживтовариству."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 5 років для 
будівництва і обслуговування «Благодійного фонду «Щаслива родина» 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду на 5 років для будівництва і 
обслуговування «Благодійного фонду «Щаслива родина» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 5 
років для будівництва і обслуговування «Благодійного фонду «Щаслива 
родина» на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
Камінському А. М.» депутат  сільської ради Кущова Г.В. оголосила  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду Камінському А. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду Камінському А. М." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду Камінському А. М. на розгляд 
шостої сесії сільської ради. 

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

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

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Хачатрян Л. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Хачатрян Л. А." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Хачатрян Л. А."на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Хачатряну С. Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Хачатряну С. Г.на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

 39. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Олійнику С. В. 



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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Олійнику С. В. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Олійнику С. В. на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Олійнику С. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Олійнику С. В. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Олійнику С. В. 
на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейку О. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейку О. М. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Шейку О. М. 
на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Акімовій С. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 



ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Акімовій С. О. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Акімовій С. О. 
на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно. 
43. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Альохіну Л. Г. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Альохіну Л. Г. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Альохіну Л. Г. 
на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Охріменко Т. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Охріменко Т. І. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Охріменко Т. І. 
на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Романенко Г. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Романенко Г. М." 



ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Романенко Г. 
М." на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейко О. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейко О. О." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Шейко О. О." на розгляд 
шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шейку С. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Шейку С. В."на розгляд 
шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Марченку В. Ф. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Марченку В. Ф." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Марченку В. Ф."на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 



 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Веснянко Н. Г." на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Столбовій В. Д."на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Скирті В. М.."на розгляд 
шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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



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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шкворець Т. В."на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кулику В. М." на розгляд 
шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко А. В."на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

55. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Харченку С. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 



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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Харченку С. В."на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Перед розглядом  наступного питання порядку денного «Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Костенко Т. В.» депутат  сільської ради Костенко Р.В. оголосив  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Костенко Т. В. "на 
розгляд шостої 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 затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Костенку Р. В."депутат  сільської ради Костенко Р.В. оголосив  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

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

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



ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Костенку Р. В."на 
розгляд шостої 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). 

 

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою та 
передачі земельної ділянки у власність гр. Будяку В. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Будяку В. І." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачі земельної ділянки у власність гр. Будяку В. І." 

на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

59 СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) для надання у 
власність гр. Сологубу О. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) для 



надання у власність гр. Сологубу О. О." на розгляд шостої сесії сільської 
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

60 СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) для надання у 
власність гр. Костенко Т. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) для 
надання у власність гр. Костенко Т. В."на розгляд шостої 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). 

 

61 СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачі земельної ділянки у власність Мазур В. І. 



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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та передачі земельної ділянки у власність Мазур В. І." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки у власність Мазур В. 
І." на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Артьомову Є. 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. 
Артьомову Є. О." на розгляд шостої 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. Артьомовій О. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Артьомовій 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. 
Артьомовій О. О." на розгляд шостої сесії сільської ради. 



Голосували: одноголосно 

 

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

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. Сичевському О. 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. 
Сичевському О. А."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Голікову С. 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. Голікову 
С. А."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

66. 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." 

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

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 шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 
власності."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Бальц О. 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. Бальц О. 
С. "на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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



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

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. Стаховській А. 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. 
Стаховській А. П. "на розгляд шостої 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. Дончик Р. В 

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

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. Дончик Р. 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. Дончик Р. 
В "на розгляд шостої 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. Горбатенко М. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Горбатенко М. В." 

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



особистого селянського господарства для надання у власність гр. 
Горбатенко М. В. "на розгляд шостої 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. Марковій Т. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Марковій 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. Марковій 
Т. В. "на розгляд шостої 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. Цигульській Л. М. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Цигульській Л. 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. 
Цигульській Л. М."на розгляд шостої 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. Сороці О. А. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 



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. Сороці О. 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. Сороці О. 
А. "на розгляд шостої 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. Блохіну М. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Блохіну М. 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. Блохіну 
М. О."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Хоменко Л. Л. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Хоменко Л. Л." на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 



 

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

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. Орленку П. 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. Орленку 
П. В." на розгляд шостої 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. Врублевській Т. П. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Врублевській Т. 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. 
Врублевській Т. П. " на розгляд шостої 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. Халявці Т. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Халявці Т. 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. Халявці 
Т. О." на розгляд шостої 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. Калініній В. О."депутат  сільської ради Калінін М.М.  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 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Калініній В. О. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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. Калініній В. О." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Калініній В. О." 

на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (Калінін М.М. – 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. Калініну М. М." депутат  сільської ради Калінін М.М.  оголосив  про 
наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 



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

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. Калініну М. М." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Калініну М. М." 

на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

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

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

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. Зіміну М. 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. Зіміну М. 
А." на розгляд шостої 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. Магдій Ю. В." депутат  сільської ради Магдій Ю.В. оголосила   



про наявність конфлікту інтересів відповідно до статті 59-1 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства для надання у власність гр. Магдій Ю. В. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Магдій 
Ю. В." на розгляд шостої сесії сільської ради. 

Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (Магдій Ю.В.  – 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) 
 

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

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. Крилову 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. Крилову 
І. В." на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 



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

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. Чередніченку С. 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. 
Чередніченку С. О."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Яковлевій С. 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. 
Яковлевій С. О."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Черниш Я. 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. Черниш 
Я. О."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Хоренженко Т. М." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Хоренженко Т. 
М." на розгляд шостої сесії сільської ради. 

Голосували: одноголосно 

 

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

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. Киценко Н. Ф." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства для надання у власність гр. Киценко 
Н. Ф." на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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



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

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. Ткаченка І. В." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Ткаченка І. В."на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Мужецькій Т. М." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва для надання у власність гр. Мужецькій Т. 
М."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Кідрук А. 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. Кідрук А. 
С."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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. Шольці 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. Шольці 
В. В."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведенняя земельної ділянки в оренду для ведення 
городництва гр. Шатньому В. І. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведенняя земельної ділянки в оренду для ведення городництва гр. 
Шатньому В. І. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведенняя земельної ділянки в оренду для 
ведення городництва гр. Шатньому В. І."на розгляд шостої сесії сільської 
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, ділянка №228 у власність 
Сердюченку Ф. Ф. 



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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, ділянка №228 у власність Сердюченку Ф. Ф." 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, ділянка №228 у власність 
Сердюченку Ф. Ф."на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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

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

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

 

97. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Мусцевої О. В. «Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості» 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про розгляд клопотання гр. Мусцевої О. В. «Про надання 



дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості» 

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

 

98. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Сокольцова В. В. «Про 
затвердження землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для особистого селянського господарства» 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд клопотання гр. Сокольцова В. 
В. «Про затвердження землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для особистого селянського господарства» на розгляд шостої сесії 
сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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

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

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

 



100. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання гр. Стеблини А. П. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність» 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд клопотання гр. Стеблини А. П. 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність»на розгляд шостої сесії сільської 
ради. 
Голосували: одноголосно 

 

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

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

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

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

 

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

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



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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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



 

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

 

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

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

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

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

 

106. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Махині Л. М. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд клопотання Махині Л. М. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 



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

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

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

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

на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

108. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Григор’єву І. С. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд клопотання Григор’єву І. С. 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

109. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Ярош Н. М. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

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



ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд клопотання Ярош Н. М. «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» на 
розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

110. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання Григор’євої Т. С. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

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

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про розгляд клопотання Григор’євої Т. С. «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства» 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд клопотання Григор’євої Т. С. 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства» на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

111. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Гайдук Л. В. 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) гр. Гайдук 
Л. В. 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) гр. Гайдук Л. В." на розгляд шостої сесії сільської ради. 



Голосували: одноголосно 

 

112. СЛУХАЛИ: Про розгляд  клопотання гр.. Логвінова Р.В. "Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної 
ділянки". 
Інформувала: ДОРОЩУК Ольга Сергіївна – начальник відділу земельних 
відносин апарату Дмитрівської сільської ради 

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 поділу земельної 
ділянки". 
ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд  клопотання гр.. Логвінова Р.В. 
"Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки" на розгляд шостої сесії сільської ради. 
Голосували: одноголосно 

 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про розгляд заяв 
громадян «Про вилучення земельних ділянок» депутати сільської ради, 
члени постійних комісії сільської ради Магдій Ю.В., Мережаний В.Ф., 
Хомовський О.М. оголосили про наявність конфлікту інтересів відповідно 
до статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

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

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

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

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про розгляд заяв громадян «Про надання 
земельних ділянок" на розгляд шостої сесії сільської ради. 

Голосували:  
За – 15 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 3 (Магдій Ю.В., Мережаний В.Ф., Хомовський О.М. – 

члени постійних комісій сільської ради) 
 

Перед розглядом наступного питання порядку денного «Про розгляд заяв 
громадян «Про вилучення земельних ділянок»  депутат  сільської ради 

Магдій Ю.В. оголосила про наявність конфлікту інтересів відповідно до 
статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 



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

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

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 шостої сесії сільської ради. 
Голосували:  
За – 17 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували – 1 (Магдій Ю.В., 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) 
 

115. СЛУХАЛИ: Про передачу майна на баланс фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

Інформувала: ВОВЧЕНКО Наталія Юріївна -  начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій та комунальної власності апарату Дмитрівської сільської 
ради 

ДЕБЕЛИЙ Г.В. – поставив на голосування проект рішення постійних комісій 
по питанню: "Про передачу майна на баланс фінансового відділу 
Дмитрівської сільської ради 

ВИРІШИЛИ: Внести питання "Про передачу майна на баланс фінансового 
відділу Дмитрівської сільської ради" на розгляд шостої сесії сільської ради. 

Голосували: одноголосно 

 

Різне:  
Кузенний Л.Ю. – із пропозицією  щодо обмеження руху самохідних 
обприскувачів центром села. 

Шкуренкова Л.Л. – із подякою  сільській раді  за допомогу в роботі та 
запрошенням  депутатів по закінченню роботи сесії на навчання в  Молодіжний 
центр. 
Матко  К.О. – щодо передплати газети "Сільске життя" та інформаційного 
бюлетеня "Вісник Дмитрівської громади". 
Міркотан Л.О. – щодо участі в конкурсі "Наша громада"  
 

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



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

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

 

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

 та захисту прав споживачів         Людмила Шкуренкова 

 

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

 

 
 

 

 

 


