
       
 

  
УКРАЇНА

Вінницька область Вінницький район
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ   № 2
2 - ої  позачергової сесії

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

10.12.2020 року                                                                 с. Лука-Мелешківська
                          

Всього депутатів ради     - 22 депутатів
Присутніх на сесії            - 19  депутатів  (додаток 1)
Запрошених                      -  2 особи (додаток 2)

Відкриває  пленарне  позачергове  засідання  2  позачергової сесії  сільської  ради  8
скликання голова Лука-Мелешківської  сільської ради Августович Б.І..

За результатами реєстрації на пленарне засідання 2 позачергової сесії сільської ради
8 скликання прибуло 19 депутатів з 22 депутатів загального складу ради.

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” сесія повноважна розпочати роботу.

2 позачергову сесію сільської Ради 7 скликання оголошую відкритою.
Звучить Гімн України.

Августович  Б.І.  повідомив,  що  надійшло  прохання  від  керівника  від  КП  «Лука
Благоустрій» Лученка О.В. заслухати на засіданні сесії питання про критичний стан справ
в підприємстві. Вніс пропозицію заслухати колектив КП «Лука Благоустрій».
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 
ВИСТУПИЛИ: 

Лученко  О.В.  –  директор  КП  «Лука  Благоустрій».  Доповів  про  ситуацію,  яка
склалася з підприємством, про не отримання працівниками заробітної  плати протягоми
останніх  6-ти місяців.  Договора на  виконання  робіт  не  підписані.  Колишній  сільський
голова впевнено обіцяв: працюйте - гроші будуть. 

Августович  Б.І.  –  сільський  голова.  Підкреслив,  що  договора  з  липня  не
зареєстровані, і підприємство не може далі працювати в подібному режимі.

Спринчан  Г.М.  –  бухгалтер  КП  «Лука  Благоустрій».  Звернула  увагу,  що
підприємтсво створене не на один рік, чи на період виборів. Нами щомісяця складалися
акти виконаних робіт і надавалися в сільську раду. Наголосила, що вихід один – брати
кредит на сільську раду.

Шило В.М.  –  начальник  відділу  –  головний бухгалтер  сільської  ради.  Довела  до
відома, що ситуація з бюджетом критична, грошей немає. Так, комунальне підприємство
створене, щоб надавати послуги громаді, це повина бути прибуткова організація, яка сама
себе  утримує.  Але  є  публічні  закупівлі,  здорова конкуренція.  З  нашого  погляду  вихід
слідуючий:  показати  по  податковій,  що  підприємство  банкрут.  І  в  судовому  порядку
вирішувати – що робити, хто оплатить борги, що робити з майном.
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Скрипнюк В.І.  –  депутат  від виборчого округу № 1.  Підкреслив,  що сьогодні  це
питання  ми  не  можемо  вирішити.  Ситуація  зайшла  в  глухий  кут.  Насамперід  є  вина
керівника  комунального  підприємства,  який  мав  вирішувати  проблеми.  Новообраний
голова отримав в спадок чималий борг по бюджету. Висловив думку, що в цій ситуації
правильним  буде  звертатись  в  суд,  якщо  необхідно  –  закривати  підприємство,
попередивши працівників про звільнення.

Ткаченко В.С. - депутат від виборчого округу № 8. Як депутат минулого скликання
можу сказати, що проблеми підприємства обговорювалися, і не раз. Були і пропозиції по
переведенню працівників на 0,5 і на 0,25 ставки.

Бузін В.В. – завідуючий кладовищем. Ознайомив присутніх з обсягом виконуваних
робіт на кладовищах. Висловив надію на покращення ситуації.

Августович Б.І.  –  сільський голова.  Вніс  пропозицію,  дане питання направити на
опрацювання юристами сільської ради з наступним заслуханням на сесії сільської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

СЛУХАЛИ: Обговорення порядку денного та регламенту роботи 2 позачергової сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання.

Інформація  Августович  Б.І.,  сільського  голови.  Переходимо  до  обговорення
порядку  денного, пропоную проект  порядку  денного  прийняти  за  основу.  Прошу
проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс прропозицію доповнити порядок денний
питаннями  про  реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної
територіальної  громади  та  Пилявської  сільської  ради  шляхом  приєднання  до  Лука-
Мелешківської сільської ради в новій редакції. 
ВИСТУПИЛИ:

Скрипнюк  В.І.  –  депутат  від  виборчого  округу  №  1.  Вніс  пропозицію  по
земельних питаннях голосувати блоками.

Августович  Б.І.  вніс пропозицію  запропонований  проект  порядку  денного
прийняти в цілому. 
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію по регламенту роботи сесії. По
всіх питання виступи -  до  1 хв., сесію провести в межах 30 хв.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                               проти                  -
                               утрималось        -
                               не голосувало    -
                                                                 Прийнято. 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 2 позачергової сесії сільської ради 8
склиикання затвердити в цілому.
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Порядок денний та регламент роботи 2 позачергової сесії
Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання

1. Про затвердження структури та чисельності апарату сільської ради, її виконавчих
органів (у новій редакції).
       Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

       2. Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради. 
        Інформує: сільський голова Августович Б.І.

       3. Про внесення змін до виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради по
персональному складу.
       Інформує: сільський голова Августович Б.І.

      4. Про  внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання  від 24.12.2019
року  «Про  місцевий   бюджет  Лука-Мелешківської  сільської  об'єднаної  територіальної
громади на 2020 рік».
         Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

      5. Про внесення змін в рішення 46 сесії сільської  ради 01 скликання “Про бюджет
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади на 2020р.”.
        Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.

      6. Про затвердження на посаду директора КЗ «Хижинецький ліцей».
        Інформує: сільський голова Августович Б.І..

      7.  Про  надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  в  комунальну  власність  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  єдиного  майнового  комплексу  загально-освітньої  школи
села Пилява Тиврівської району.
         Доповідає: сільський голова Августович Б.І.

       8.  Про  затвердження   плану-графіку   здійснення  відстеження  результативності
регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою  на 2021 рік.
        Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

        9.  Про надання дозволу на розробку генеральних  планів території сіл Прибузьке,
Тютьки.
      Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.
 
      10. Про припинення права користування (оренди) земельної ділянки та розірвання
договору оренди землі.
      Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

       11.  Про  реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної
територіальної громади Вінницького району Вінницької області  шляхом приєднання до
Лука-Мелешківської сільської ради в новій редакції.
        Інформує: сільський голова Августович Б.І..
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       12. Про реорганізацію Пилявської  сільської  ради  шляхом приєднання  до Лука-
Мелешківської сільської ради в новій редакції.
        Інформує: сільський голова Августович Б.І..

       13.  Про  затвердження  проекту землеустрою щодо зміни  цільового  призначення
земельної  ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського  господарства”,  на  “для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та
споруд (присадибна  ділянка)”  на  території  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  які
перебувають у власності   гр. Калашнікова Дмитра Ігоровича.
       Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

14.  Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо  зміни  цільового  призначення
земельної   ділянки  з  “для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  та  споруд (присадибна  ділянка)”,  на  “для  будівництва  та
обслуговування  будівель  торгівлі)”  землі  житлової  та  громадської  забудови   на
території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває у власності гр. Пугач Сергія
Анатолійовича.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

15.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  зміни  цільового   призначення
земельної   ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського  господарства”,  на  “для
будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  та
споруд (присадибна  ділянка)”  на  території  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  які
перебувають у власності гр. Чернюк Костянтина Васильовича.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

16.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Бронзова  Анатолія
Павловича.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

17.  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Довгань Марії Терентіївни.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

18.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кристофорова Олександра
Олександровича.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

19.  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Моєнко Катерини Петрівни.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.
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20.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Пугач  Валентини
Віталіївни.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

21.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Старжинського  Марка
Анатолійовича.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

22.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Табачнюк Надії Віталіївни.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

23.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Таранюк  Тетяни
Миколаївни.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

24.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  Рогожука  Григорія
Михайловича .

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

25.  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  Бронзової  Людмили
Казимирівни.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

26.  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) Столяр  Валентини
Сергіївни.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

27.  Про відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Багрій Володимиру Дем’яновичу.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

28.  Про відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Багрій Галині Василівні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

29.  Про відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Багрій Миколі Володимировичу.
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Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

30.  Про відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Багрій Наталії Володимирівні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

31.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Бевза Анастасії Володимирівні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

32.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Бевза Володимиру Володимировичу.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

33.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Бевза Оксані Миколаївні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

34.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Василик Євгенії Миколаївні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

35.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Журбелюк Володимиру Васильовичу.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

36.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Заболотній Марії Віталіївні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

37.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки гр.  Заболотному  Олексію  Михайловичу  (в  інтересах
неповнолітнього Заболотного Даниіла Олексійовича).

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

38.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Заболотному Олексію Михайловичу.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

39.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Македонській Тетяні Вікторівні.
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Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

40.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Пастушенко Анатолію Івановичу.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

41.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Пастушенко Тетяні Володимирівні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

42.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Репей Ірині Федорівні.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

43.  Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Сидоренко Євгенію Івановичу.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

44.  Про  надання дозволу на розробку технічної документації  по встановленню меж
земельної  ділянки у постійне користування.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

45.  Про  надання дозволу на розробку технічної документації  по встановленню меж
земельної  ділянки у постійне користування.

Доповідає:  начальник  відділу  комунальної  власності  та  земельних  відносин
ПроценкоД.Л.

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності апарату сільської ради, її
виконавчих органів (у новій редакції).

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.
Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження

структури  апарату  ради  та  її  виконавчих  органів (у  новій  редакції).  Потрібно  ввести
посаду заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ:  Рішення  №   13 «Про  затвердження  структури  та  чисельності  апарату
сільської ради, її виконавчих органів (у новій редакції)» прийняти в цілому (додається).

2.  СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Я хочу внести на ваш розгляд та розраховую на підтримку, кандидатуру на посаду

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Це посадова
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особа,  яка  фактично  буде  координувати  роботу  сільської  ради  та  відділу  освіти  та
культури. Це Бондарчук Емілія Олексіївна.

Запросив Бондарчук Е.О. до слова. 
ВИСТУПИЛИ:

Бондарчук  Е.О.  –  ознайомила  присутніх  з  інформацією про  освіту  та  трудову
діяльність.

Августович Б.І. вніс пропозицію прийняти рішення за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 14 «Про затвердження заступника сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради» прийняти в цілому (додається).
ВИСТУПИЛИ:

Бондарчук Е.О. – зачитала Присягу посадової особи місцеваого самоврядування.

3.  СЛУХАЛИ:  Про  внесення  змін  до  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської
сільської ради по персональному складу.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова.
Шановні колеги!  На ваш розгляд виноситься проект рішення  внесення змін до

виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради по персональному складу. 
Ввести до виконавчого комітету Бонларчук Е.О. – заступника сільського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради.
Прошу підтримати даний проект рішення, прийняти за основу та в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:  за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        - 
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  15 «Про  внесення  змін  до  виконавчого  комітету  Лука-
Мелешківської сільської ради по персональному складу» прийняти в цілому (додається).

4. СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання  від
24.12.2019  року  «Про  місцевий   бюджет  Лука-Мелешківської  сільської  об'єднаної
територіальної громади на 2020 рік».

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.
Ознайомила присутніх про збільшення доходів загального фонду бюджету Лука-

Мелешківської  сільської  ради за  КЕКД 41051400  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа» за рахунок відповідної  субвенції  з  державного бюджету»  для закупівлі  засобів
захисту  учасників  освітнього  процесу  в  закладах  загальної  середньої  освіти  під  час
карантину,  а  також  здійснення  перерозподілу  призначень  по  Лука-Мелешківській
сільській раді та відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради у зв’язку з
виробничою необхідністю по загальному  та спеціальному фондах.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення №  16 «Про  внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7
скликання   від  24.12.2019 року «Про місцевий  бюджет Лука-Мелешківської  сільської
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»» прийняти в цілому (додається).
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5.  СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення 46 сесії  сільської  ради 01 скликання
“Про бюджет Сокиринецької об’єднаної територіальної громади на 2020р.”.

Інформує: начальник відділу, головний бухгалтер Шило В.М.
Ознайомила присутніх про збільшення доходів загального фонду Сокиринецького

бюджету за  КЕКД 41051400 «Субвенція з  місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету»  для  закупівлі  засобів  захисту  учасників
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 17 «Про внесення змін в рішення 46 сесії  сільської  ради 01
скликання  “Про  бюджет  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади на  2020р.»
прийняти в цілому (додається).

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження на посаду директора КЗ «Хижинецький ліцей».
Інформує: начальник відділу освіти Хижинецької сільської ради Маціпура Л.П..
Ознайомила присутніх з порядком проведення конкурсу на заміщення вакантної

посади  та  рішенням  конкурсної  комісії  з  проведення  конкурсу  на  посаду  керівника
комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької ОТГ № 2 від 04.11.2020 року.

Сільський  голова  Августович  Б.І.  вніс пропозицію запропонований  проект
рішення прийняти за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 18 «Про затвердження на посаду директора КЗ «Хижинецький
ліцей»» прийняти в цілому (додається).

7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність
Лука-Мелешківської  сільської  ради  єдиного  майнового  комплексу  загально-
освітньої школи села Пилява Тиврівської району.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова, ознайомив депутатів
із  поступовими  кроками  в  напрямку  реорганізації.  Вніс  пропозицію запропонований
проект рішення прийняти за основу в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 19 «Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну
власність  Лука-Мелешківської  сільської  ради  єдиного  майнового  комплексу  загально-
освітньої школи села Пилява Тиврівської району» прийняти в цілому (додається).

8.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  плану-графіку  здійснення  відстеження
результативності   регуляторних актів  Лука-Мелешківською  сільською радою  на
2021 рік.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин. Довів до відома депутатів інформацію про необхідність
затвердження плану діяльності проєктів регуляторних актів на 2021 рік та затвердження
плану-графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік
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 Сільський  голова,  Августович  Б.І.  вніс пропозицію запропонований  проект
рішення прийняти за основу та в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 20 «Про затвердження  плану-графіку  здійснення відстеження
результативності  регуляторних актів Лука-Мелешківською сільською радою  на 2021 рік»
прийняти в цілому (додається).

9.  СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку генеральних  планів території сіл
Прибузьке, Тютьки.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин. Довів до відома депутатів інформацію про необхідність
розробки  генерального  плану  сіл   Прибузьке,  Тютьки,   які  є  основним  видом
містобудівної  документації  на  місцевому  рівні,  призначеної  для  обгрунтування
довгострокової стратегії планування та забудови території населених пунктів.

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  № 21 «Про надання  дозволу  на  розробку  генеральних   планів
території сіл Прибузьке, Тютьки» прийняти в цілому (додається).

10. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування (оренди) земельної ділянки та
розірвання договору оренди землі.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин. Довів до відома депутатів інформацію про клопотання
ТОВ «Агробуг», щодо припинення права користування земельною ділянкою та розірвання
договору оренди землі  площею 1,5619 га  для  ведення товарного сільськогосподарського
виробництва кадастровий номер 0524587900:01:002:0064 за межами населеного пункту с.
Яришівка Тиврівського району.

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення №  22 «Про припинення права користування (оренди) земельної
ділянки та розірвання договору оренди землі» прийняти в цілому (додається).

11.  СЛУХАЛИ:  Про  реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької
об’єднаної територіальної громади Вінницького району Вінницької області шляхом
приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради в новій редакції.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. 
Шановні колеги! Закон України, який «запускав» процес реорганізації, підписано

Президентом  України  та  оприлюднено.  Внесемо  незначні  поправки  і  розпочнемо
реорганізацію.

Поступила пропозиція запропонований проект рішення прийняти  за основу та  в
цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        - 
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  23  «Про  реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  Вінницького  району  Вінницької
області  шляхом  приєднання  до  Лука-Мелешківської  сільської  ради  в  новій  редакції»
прийняти в цілому (додається).

12.СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Пилявської сільської ради шляхом приєднання до
Лука-Мелешківської сільської ради в новій редакції.

З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. 
Шановні колеги! Закон України, який «запускав» процес реорганізації, підписано

Президентом  України  та  оприлюднено.  Внесемо  незначні  поправки  і  розпочнемо
реорганізацію.

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти за основу та в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    - 
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  24  «Про  реорганізацію  Пилявської  сільської  ради  шляхом
приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради в новій редакції» прийняти в цілому
(додається).

13.СЛУХАЛИ:  Про затвердження  проекту  землеустрою  щодо  зміни  цільового
призначення  земельної   ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського
господарства”,  на  “для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  та  споруд (присадибна  ділянка)”  на  території  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,   які  перебувають  у  власності    гр.  Калашнікова
Дмитра Ігоровича.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  25  «Про затвердження  проекту  землеустрою   щодо  зміни
цільового  призначення  земельної   ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського
господарства”,  на  “для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  та  споруд (присадибна  ділянка)”  на  території  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  які  перебувають у власності    гр.  Калашнікова Дмитра
Ігоровича» прийняти в цілому (додається). 

14.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  зміни  цільового
призначення  земельної   ділянки  з  “для  будівництва  та  обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  та  споруд (присадибна ділянка)”,
на “для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі )” землі житлової та
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громадської  забудови   на  території  Лука-Мелешківської  сільської  ради,   яка
перебуває у власності   гр. Пугач Сергія Анатолійовича.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  26  «Про затвердження  проекту  землеустрою   щодо  зміни
цільового  призначення  земельної   ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського
господарства”,  на  “для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  та  споруд (присадибна  ділянка)”  на  території  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,   які  перебувають  у  власності    гр.  Пугач  Андрія
Анатолійовича» прийняти в цілому (додається).

15.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  зміни  цільового
призначення  земельної   ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського
господарства”,  на  “ для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  та  споруд (присадибна  ділянка)”  на  території  Лука-
Мелешківської сільської ради,  які перебувають у власності гр. Чернюк Костянтина
Васильовича.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення  №  27  «Про затвердження  проекту  землеустрою   щодо  зміни
цільового  призначення  земельної   ділянки  з  “для  ведення  особистого  селянського
господарства”,  на  “для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  та  споруд (присадибна  ділянка)”  на  території  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,   які  перебувають у  власності    гр.  Чернюк Костянтина
Васильовича» прийняти в цілому (додається).

16.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Бронзова Анатолія Павловича.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 28 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Бронзова Анатолія Павловича» прийняти в цілому (додається).
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17.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Довгань
Марії Терентіївни.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 29 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Довгань
Марії Терентіївни» прийняти в цілому (додається).

18.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Кристофорова Олександра Олександровича.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 30 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Кристофорова Олександра Олександровича» прийняти в цілому (додається).

19.СЛУХАЛИ:  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Моєнко
Катерини Петрівни.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 31 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Моєнко
Катерини Петрівни» прийняти в цілому (додається).

20.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пугач
Валентини Віталіївни.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.
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Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 32 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пугач
Валентини Віталіївни» прийняти в цілому (додається).

21.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Старжинського Марка Анатолійовича.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 33 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Старжинського Марка Анатолійовича» прийняти в цілому (додається).

22.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Табачнюк Надії Віталіївни.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 34 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Табачнюк Надії Віталіївни» прийняти в цілому (додається).

23.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Таранюк
Тетяни Миколаївни.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 35 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Таранюк Тетяни Миколаївни» прийняти в цілому (додається).

24.СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Рогожука Григорія Михайловича.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 36 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Рогожука Григорія Михайловича» прийняти в цілому (додається).

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

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 37 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  місцевості)
Бронзової Людмили Казимирівни» прийняти в цілому (додається).

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

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин по заявах громадян.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 38 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Столяр
Валентини Сергіївни» прийняти в цілому (додається).

27.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Багрій Володимиру Дем’яновичу.
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З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 39 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Багрій  Володимиру  Дем’яновичу»
прийняти в цілому (додається).

28.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Багрій Галині Василівні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 40 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Багрій Галині Василівні» прийняти в
цілому (додається).

29.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Багрій Миколі Володимировичу.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 41 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Багрій  Миколі  Володимировичу»
прийняти в цілому (додається).

30.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Багрій Наталії Володимирівні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
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                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 42 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Багрій  Наталії  Володимирівні»
прийняти в цілому (додається).

31.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Бевза Анастасії Володимирівні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 43 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Бевза  Анастасії  Володимирівні»
прийняти в цілому (додається).

32.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Бевза Володимиру Володимировичу.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 44 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Бевза  Володимиру
Володимировичутн» прийняти в цілому (додається).

33.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Бевза Оксані Миколаївні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 45 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бевза Оксані Миколаївні» прийняти в
цілому (додається).
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34.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Василик Євгенії Миколаївні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 46 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Василик  Євгенії  Миколаївні»
прийняти в цілому (додається).

35.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Журбелюк Володимиру Васильовичу.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 47 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр. Журбелюк  Володимиру
Васильовичу» прийняти в цілому (додається).

36.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Заболотній Марії Віталіївні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 48 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Заболотній  Марії  Віталіївні»
прийняти в цілому (додається).

37.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Заболотному  Олексію  Михайловичу  (в
інтересах неповнолітнього Заболотного Даниіла Олексійовича).

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.
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Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 49 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Заболотному Олексію Михайловичу
(в  інтересах  неповнолітнього  Заболотного  Даниіла  Олексійовича)»  прийняти  в  цілому
(додається).

38.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Заболотному Олексію Михайловичу.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 50 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Заболотному Олексію Михайловичу»
прийняти в цілому (додається).

39.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Македонській Тетяні Вікторівні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 51 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Македонській  Тетяні  Вікторівні»
прийняти в цілому (додається).

40.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Пастушенко Анатолію Івановичу.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
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ВИРІШИЛИ: Рішення № 52 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Пастушенко  Анатолію Івановичу»
прийняти в цілому (додається).

41.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Пастушенко Тетяні Володимирівні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 53 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Пастушенко Тетяні Володимирівні»
прийняти в цілому (додається).

42.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Репей Ірині Федорівні.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 54 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.  Репей Ірині Федорівні» прийняти в
цілому (додається).

43.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки гр. Сидоренко Євгенію Івановичу.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л.  –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин про відмову у зв’язку з перебуванням земельної ділянки
у власності іншої особи.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 55 «Про відмову у наданні  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки гр.  Сидоренку  Євгенію  Івановичу»
прийняти в цілому (додається).

44.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  по
встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування.
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З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин. Довів до відома депутатів інформацію про клопотання
відділу освіти та культури  Лука-Мелешківської сільської ради щодо надання дозволу на
розробку  технічної  документації  по  встановленню  меж земельної   ділянки  у  постійне
користування,  що  розташована  по  вулиці  Тиврівське  шосе,  будинок  12,  у  селі  Лука-
Мелешківська,  орієнтовною  площею  0,50  га,  для  розміщення  та  постійного
функціонування комунального закладу дошкільної освіти «Веселка» Лука-Мелешківської
сільської  ради,  за  рахунок земель комунальної  власності  з  цільовим призначенням  для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 56 «Про  надання дозволу на розробку технічної документації
по встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування» прийняти в цілому
(додається).

45.СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  по
встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування.

З  інформацією  виступив  Проценко  Д.Л. –  начальник відділу  комунальної
власності та земельних відносин. Довів до відома депутатів інформацію про клопотання
відділу освіти та культури  Лука-Мелешківської сільської ради щодо надання дозволу на
розробку  технічної  документації  по  встановленню  меж земельної   ділянки  у  постійне
користування,  що  розташована  по  вулиці  Українська,  будинок  2а,  у  селі  Іванівка,
орієнтовною  площею  1,1  га,  для  розміщення  та  постійного  функціонування  Будинку
культури с.Іванівка, за рахунок земель комунальної власності з цільовим призначенням
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  культурно-просвітницького
обслуговування.

Поступила  пропозиція  запропонований  проект  рішення  прийняти  за  основу  в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 20
                                проти                  -
                                утрималось        -
                                не голосувало    -
ВИРІШИЛИ: Рішення № 57 «Про  надання дозволу на розробку технічної документації
по встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування» прийняти в цілому
(додається).

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ
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