
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 13 

13 - ої  сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

20.08.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 21 депутатів 

Присутніх на сесії            - 14  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 5 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 13 сесії сільської ради 8 скликання голова Лука-

Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 13 сесії сільської ради 8 скликання 

прибуло 14 депутатів з 21 депутата загального складу ради. 

Відповідно до частини 12 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” сесія повноважна розпочати роботу. Надійшла пропозиція розпочати роботу 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

13 сесію Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання оголошую відкритою. 

Звучить Гімн України. 

 

Сільський голова Августович Б.І. звернув увагу депутатів на необхідність 

дотримання під час голосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 

35), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 59і) щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

 

СЛУХАЛИ: Обговорення порядку денного та регламенту роботи 13 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                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 

 

 



 
 

ВИСТУПИЛИ:  
Лоза Р.М. – голова постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту населення внесла пропозицію 

доповнити порядок денний питанням про затвердження на посаду директора КЗ 

«Пилявська гімназія» Вінницької області Кравчук Я.С. оскільки конкурс на посаду 

відбувся. 

Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та будівництва доповів, 

що постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони 

природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності розглянула певну 

кількість земельних питань, що стосуються закладів освіти, але проекти рішень не 

оприлюднені. 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію прийняти проект порядку 

денного в цілому з доповненням про включення питання «Про затвердження на посаду 

директора КЗ «Пилявська гімназія» Вінницької області». 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               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 1 год. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 13 сесії сільської ради 8 скликання 

затвердити в цілому. 

 

 

Порядок денний 13 сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі комунальної власності 

Якушинецької сільської ради у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної 

громади.  
Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

2. Про перейменування органу місцевого самоврядування (зміни назви Лука-

Мелешківська сільська рада на Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району 

Вінницької області).  
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

3. Про перейменування вулиць, провулків в населених пунктах Лука-Мелешківської 

територіальної громади.  
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

4. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП Лука-

Мелешківської сільської ради, інформаційних та технологічних карток адміністративних 

послуг. 
Інформує: секретар сільської ради Шеванюк О.В. 

5. Про організацію навчання у дві зміни здобувачів освіти КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-

Мелешківської сільської ради» у 2021-2022 навчальному році. 
Інформує: начальник відділу освіти та культури Маціпура Л.П.  

6. Про призначення директора комунального закладу «Центр культури і дозвілля Лука-

Мелешківської сільської ради Вінницької області». 



 
 

Інформує: начальник відділу освіти та культури Маціпура Л.П.  
7. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Лука-Мелешківської 

сільської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформує: начальник Служби в справах дітей Зюзюкіна О.О.  

8. Про надання згоди на списання майна, що належить до комунальної власності  Лука-

Мелешківської територіальної громади.   

Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

9. Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р № 500 «Про затвердження 

структури та чисельності апарату Лука-Мелешківської сільської ради, її виконавчого 

комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та установ на 2021 рік (у новій 

редакції)».  
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

10. Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 24.12.2020 року за 

№ 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік 

(02530000000)». 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

11. Про затвердження на посаду директора КЗ «Пилявська гімназія» Вінницької області. 
Інформує: начальник відділу освіти та культури Маціпура Л.П.  

12. Про надання дозволу гр. Ільченко Галині Сергіївні  на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в  приватну власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської  сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

13. Про надання дозволу гр. Токар Марина Олександрівна на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

14. Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, в с.Пилява на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

15. Про надання дозволу гр. Гончарук Валентині Григорівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства, в с.Яришівка на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

16. Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради . 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

17. Про надання дозволу гр. Джерелюку Руслану Юрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

18. Про надання дозволу гр. Джерелюку Сергію Юрійовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

19. Про затвердження проекту землеустрою Коваль Максиму В’ячеславовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

20. Про затвердження проекту землеустрою Цвіри Віталія Миколайовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

21. Про затвердження проекту землеустрою Карін Нізар Хелал Мухамед. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

22. Про затвердження проекту землеустрою Галузінського Антона Павловича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

23. Про затвердження проекту землеустрою Ткаченко Манефії Олександрівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

24. Про затвердження проекту землеустрою Бичкова Владислава Сергійовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

25. Про затвердження проекту землеустрою Заселян Анастасії Миколаївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

26. Про затвердження проекту землеустрою Бронзової Лілії Василівни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

27. Про затвердження проекту землеустрою Столяр Дмитра Антоновича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

28. 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)” землі житлової та громадської забудови  на території Лука-Мелешківської 

сільської ради,  яка перебуває у власності   гр. Мартинюк Віталія Вікторовича. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, гр. 

Сидорука Василя Вячеславовича цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянко землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) Лука-Мелешківській 

сільській раді Лука-Мелешківська сільська рада Вінницький район, Вінницька область. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянки Столярової 

Галини Миколаївни. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

32. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Набока Інні Миколаївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

33. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Набоки Ларисі Миколаївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

34. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Набока Миколі Васильовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

35. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Нешитому Олегу Аркадійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

36. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Діденко Ірині Дмитрівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

37. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Дремлюзі Ірині Володимирівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

38. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Зоніку Богдану Олеговичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

39. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр.Ковальчук Павлу Васильовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

40. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Ковальчук Ганні Казимирівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

41. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Набока Інні Миколаївні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

42. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Нешитому Олегу Аркадійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

43. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Петровському Сергію Юрійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

44. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Сандулову Сергію Юрійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

45. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Слободянюку Володимиру Костянтиновичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

46. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Шмерчук Дмитру Станіславовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

47. Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Заболотному 

Даниілу Олексійовичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

48. Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Мукомелу 

Анатолію Петровичу. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

49. Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Мукомел 

Любові Петрівні. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 

 

 
1.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі комунальної власності 

Якушинецької сільської ради у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної 

громади. 
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до відома депутатів 

про необхідність прийняття основних засобів та необоротних матеріальних активів, що 

знаходяться на балансі КНП «Вінницька клінічна багатопрофільна лікарня» Якушинецької 

сільської ради» у комунальну власність громади по Сокиринецькому старостинському округу. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 644 «Про надання згоди на безоплатне прийняття майна зі комунальної 

власності Якушинецької сільської ради у комунальну власність Лука-Мелешківської 

територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

2.СЛУХАЛИ: Про перейменування органу місцевого самоврядування (зміни назви Лука-

Мелешківська сільська рада на Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району 

Вінницької області). 
З інформацією виступила Шеванюк О.В. – секретар сільської ради. Ознайомила 

присутніх із необхідністю внесення змін до назви сільської ради та здійснення ряду заходів, які 

«потягне» за собою внесення змін, зокрема затвердження статуту в новій редакції. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 645 «Про перейменування органу місцевого самоврядування (зміни 

назви Лука-Мелешківська сільська рада на Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району 

Вінницької області)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про перейменування вулиць, провулків в населених пунктах Лука-

Мелешківської територіальної громади. 

З інформацією виступила Шеванюк О.В. – секретар сільської ради. Ознайомила 

присутніх із підготовчими етапами щодо перейменування вулиць та провулків згідно чинного 

законодавства. Робочою групою проведеною громадське обговорення, всі пропозиції опрацьовано. 

Ознайомила із новими назвами, які пропонуються для перейменнування.  

ВИСТУПИЛИ: 

Лоза Р.М. – депутат сільської ради від виборчого округу № 1. Висловила занепокоєння, 

чи перейменування вулиць не вплине на матеріальні втрати громадян, які мешкають на цих 

вулицях. 

Шеванюк О.В. – секретар сільської ради. Надала роз’яснення щодо правових наслідків 

при перейменуванні вулиць та провулків. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 646 «Про перейменування вулиць, провулків в населених пунктах Лука-

Мелешківської територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

ЦНАП Лука-Мелешківської сільської ради, інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг. 

З інформацією виступила Шеванюк О.В. – секретар сільської ради. Зупинилась на 

законодавчих актах, згідно яких розроблено Перелік адміністративних послуг, та окремих 

послугах, що є делегованими та по договору. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 647 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через ЦНАП Лука-Мелешківської сільської ради, інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг» прийняти в цілому (додається). 

 

 

5.СЛУХАЛИ: Про організацію навчання у дві зміни здобувачів освіти КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-

Мелешківської сільської ради» у 2021-2022 навчальному році. 



 
 

З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. 

Наголосила, що дане питання винесено на розгляд сесії з метою забезпечення надання якісних 

освітніх послуг з дотриманням всіх протиепідемічних вимог законодавства України. Навчання в 

дві зміни дасть змогу розвести потік учнів в умовах карантину. Потужність закладу розрахована 

на 300 учнів, а в наявності маємо 569 учнів. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 648 «Про організацію навчання у дві зміни здобувачів освіти КЗ «ЗЗСО-

ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» у 2021-2022 навчальному році» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального закладу «Центр культури і 

дозвілля Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області». 

З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. 

Ознайомила присутніх із підсумками проведення конкурсу на посаду директора КЗ «Центр 

культури і дозвілля». Проєктом рішення передбачено укласти контракт з Кушніренко Вітою 

Анатоліївною, строком на  5 (п‘ять) років з 01.09.2021року по 31.08.2026 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова. Дав доручення внести зміни до статуту КЗ «Центр 

культури і дозвілля», додати до основних завдань закладу - діяльність у сфері спорту.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15  

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 649 «Про призначення директора комунального закладу «Центр 

культури і дозвілля Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Лука-

Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції. 

З інформацією виступила Зюзюкіна О.О. – начальник Служби в справах дітей. Доповіла 

про те, що Служба в справах дітей сільської ради новостворена і перебуває на стадії становлення. 

В ході роботи виявлено певні неточності та упущення в Положенні, тому і виникла необхідність 

внесення змін.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 650 «Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Лука-Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання майна, що належить до комунальної власності 

Лука-Мелешківської територіальної громади. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела до відома 

депутатів про потребу списання майна по Сокиринецькому старостинському округу, яка виникла 



 
 

після проведення інвентаризації. Кошти за металобрухт підуть на придбання нової техніки для 

обслуговування даного округу. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 651 «Про надання згоди на списання майна, що належить до 

комунальної власності Лука-Мелешківської територіальної громади» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р № 500 «Про 

затвердження структури та чисельності апарату Лука-Мелешківської сільської ради, її 

виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та установ на 2021 

рік (у новій редакції)». 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Ознайомила про 

внесення змін в додаток 1 «Структура і чисельність апарату Лука-Мелешківської сільської ради», 

а саме виключення відділу адміністративних послуг, та в додаток 2 «Структура та чисельність 

закладів загальної середньої освіти» в зв’язку з введенням 0,5 одиниці медсестри в Іванівську 

філію і 1 одиниці педагога-організатора в Хижинецький ліцей. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 652 «Про внесення змін в рішення сільської ради від 16.07.2021р № 500 

«Про затвердження структури та чисельності апарату Лука-Мелешківської сільської ради, її 

виконавчого комітету, виконавчих органів ради, комунальних закладів та установ на 2021 рік (у 

новій редакції)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 

24.12.2020 року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 

на 2021 рік (02530000000)». 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела до відома 

про необхідність збільшити доходи загального фонду та видаткову частину загального фонду 

відділу освіти та культури ЛукаМелешківської сільської ради: на суму 229 463 грн., (105 798 грн. - 

на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів; 

117 756 грн. - на підвищення кваліфікації вчителів; 5 909 грн. - на проведення супервізії); на суму 

217 700 грн., на закупівлю комп'ютерного обладнання та меблів для учнів початкових класів, що 

навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа". А також 

збільшити доходи загального фонду та видаткову частину загального фонду Лука-Мелешківської 

сільської ради: на суму 150 000 грн. для придбання туристичного інвентаря на реалізацію проектів 

переможців Конкурсу Вінницької обласної ради «Комфортні громади»; на суму 350 000 грн. для 

придбання конструкцій (елементів) дитячих майданчиків в с.Лука-Мелешківська, Парпурівці, 

Яришівка на реалізацію проектів переможців Конкурсу Вінницької обласної ради «Комфортні 

громади». Коротко зупинилась на інших змінах. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 653 «Про внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання 

від 24.12.2020 року за № 88 «Про бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 

на 2021 рік (02530000000)» прийняти в цілому (додається). 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження на посаду директора КЗ «Пилявська гімназія» Вінницької 

області. 
З інформацією виступила Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. 

Ознайомила присутніх із підсумками проведеного конкурсу, згідно рішення конкурсної комісії 

переможцем визнано Кравчук Яну Сергіївну. Конкурсною комісією рекомендовано заключити 

контракт на 1 (один) рік з обов’язковою умовою можливості розірвання контракту в 

односторонньому порядку. 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова. Зауважив, що контракт на мінімальний термін 

стимулюватиме до плідної праці. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 654 «Про затвердження на посаду директора КЗ «Пилявська гімназія» 

Вінницької області» прийняти в цілому (додається). 

 
 

12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Ільченко Галині Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 655 «Про надання дозволу гр. Ільченко Галині Сергіївні на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Лука-

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 
 

13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Токар Марина Олександрівна на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 656 «Про надання дозволу гр. Токар Марина Олександрівна на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» 

прийняти в цілому (додається). 



 
 

 
 

14.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в с.Пилява на 

території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 657 «Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в с.Пилява на території 

Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 
 

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Гончарук Валентині Григорівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, в с.Яришівка на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 658 «Про надання дозволу гр. Гончарук Валентині Григорівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, в с.Яришівка на території Лука-Мелешківської сільської ради» 

прийняти в цілому (додається). 

 
 

16.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 659 «Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в 

цілому (додається). 

 
 

17.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 660 «Про надання дозволу гр. Джерелюк Валентині Вікторівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в 

цілому (додається). 

 
 

18.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Джерелюку Сергію Юрійовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 661 «Про надання дозволу гр. Джерелюку Сергію Юрійовичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для ведення особистого 

селянського господарства, на території с. Пилява Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Коваль Максиму В’ячеславовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 662 «Про затвердження проекту землеустрою Коваль Максиму 

В’ячеславовичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Цвіри Віталія Миколайовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 663 «Про затвердження проекту землеустрою Цвіри Віталія 

Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 



 
 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Карін Нізар Хелал Мухамед. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 664 «Про затвердження проекту землеустрою Карін Нізар Хелал 

Мухамед» прийняти в цілому (додається). 

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Галузінського Антона Павловича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 665 «Про затвердження проекту землеустрою Галузінського Антона 

Павловича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Ткаченко Манефії Олександрівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Депутат Ткаченко В.С. повідомив, що з метою запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів участі в обговоренні та голосуванні даного питання не прийматиме. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 12 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 2 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 666 «Про затвердження проекту землеустрою Ткаченко Манефії 

Олександрівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Бичкова Владислава Сергійовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        -  1 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 667 «Про затвердження проекту землеустрою Бичкова Владислава 

Сергійовича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

25.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Заселян Анастасії Миколаївни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 668 «Про затвердження проекту землеустрою Заселян Анастасії 

Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

26.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Бронзової Лілії Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 669 «Про затвердження проекту землеустрою Бронзової Лілії 

Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 

 

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Столяр Дмитра Антоновича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 670 «Про затвердження проекту землеустрою Столяр Дмитра 

Антоновича» прийняти в цілому (додається). 

 

 

28.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)” землі житлової та громадської забудови на території Лука-

Мелешківської сільської ради, яка перебуває у власності гр. Мартинюк Віталія Вікторовича. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 671 «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)” землі житлової та громадської забудови на території Лука-Мелешківської 

сільської ради, яка перебуває у власності гр. Мартинюк Віталія Вікторовича» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 



 
 

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

гр. Сидорука Василя Вячеславовича цільове призначення якої змінюється з «для ведення 

особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 672 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, гр. Сидорука Василя Вячеславовича цільове призначення якої змінюється з 

«для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянко землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) Лука-

Мелешківській сільській раді Лука-Мелешківська сільська рада Вінницький район, 

Вінницька область. 
З інформацією по технічній документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 673 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянко землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) Лука-

Мелешківській сільській раді Лука-Мелешківська сільська рада Вінницький район, Вінницька 

область» прийняти в цілому (додається).  

 

 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянки Столярової Галини 

Миколаївни. 
З інформацією по технічній документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління 

майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 674 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості громадянки Столярової 

Галини Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

 

 



 
 

32.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Набока Інні Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 675 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Набока Інні Миколаївні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

 

33.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Набоки Ларисі Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 676 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Набоки Ларисі Миколаївні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

 

34.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Набока Миколі Васильовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 677 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Набока Миколі Васильовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

 

35.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Нешитому Олегу Аркадійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 678 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Нешитому Олегу Аркадійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

36.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Діденко Ірині Дмитрівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 679 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Діденко Ірині Дмитрівні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

37.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Дремлюзі Ірині Володимирівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 680 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дремлюзі Ірині Володимирівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

38.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Зоніку Богдану Олеговичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 681 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Зоніку Богдану Олеговичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

39.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ковальчук Павлу Васильовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 



 
 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 682 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ковальчук Павлу Васильовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

40.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Ковальчук Ганні Казимирівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 683 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ковальчук Ганні Казимирівні» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

41.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Набока Інні Миколаївні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 684 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Набока Інні Миколаївні» прийняти в цілому 

(додається). 

 

 

42.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Нешитому Олегу Аркадійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 685 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Нешитому Олегу Аркадійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

43.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Петровському Сергію Юрійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 



 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 686 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Петровському Сергію Юрійовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

44.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Сандулову Сергію Юрійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 687 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сандулову Сергію Юрійовичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 

 

45.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Слободянюку Володимиру Костянтиновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 688 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Слободянюку Володимиру Костянтиновичу» 

прийняти в цілому (додається). 

 

 

46.СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки гр. Шмерчук Дмитру Станіславовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 689 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Шмерчук Дмитру Станіславовичу» прийняти 

в цілому (додається). 

 

 

47.СЛУХАЛИ: Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. 

Заболотному Даниілу Олексійовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 690 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. Заболотному Даниілу Олексійовичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

48.СЛУХАЛИ: Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. 

Мукомелу Анатолію Петровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 691 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. Мукомелу Анатолію Петровичу» прийняти в цілому (додається). 

 

 

49.СЛУХАЛИ: Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. 

Мукомел Любові Петрівні. 
З інформацією по заявах громадян виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу 

управління майном та будівництва. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 692 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. Мукомел Любові Петрівні» прийняти в цілому (додається). 

 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


