
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 14 

14 - ої  позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

10.09.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 21 депутатів 

Присутніх на сесії            - 14  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 4 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 14 позачергової сесії сільської ради 8 скликання 

голова Лука-Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 14 позачергової 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.  

 

14 позачергову 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 обговорення питань та 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 14 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                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 

 



 
 

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

цілому, оскільки доповнень та зауважень немає. 

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 30 хв. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 15 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 14 позачергової сесії сільської ради 8 

скликання затвердити в цілому. 

 

 

Порядок денний 14 позачергової сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
 

1. Про прийняття майна зі комунальної власності Якушинецької сільської ради у 

комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради.  
Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

2. Про прийняття майна у комунальну власність Лука-Мелешківської територіальної 

громади. 
Інформує: сільський голова Августович Б.І. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради №226 від 12 березня 2021 року “Про 

затвердження Стратегії розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади до 

2030 року – Стратегії 3.0”.  
Інформує: директор КЗ «ІРЦ» Ожарівська С.П. 

4. Про затвердження Програми “Фізична безбар’єрність Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021-2025 роки».  
Інформує: директор КЗ «ІРЦ» Ожарівська С.П. 

5. Про внесення змін до Статуту КУ "Центр культури і дозвілля" Лука-

Мелешківської сільської ради Вінницької області та затвердження його в новій редакції.  
Інформує: директор КЗ «ЦКІД»  Кушніренко В.А.. 

6. Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021 році. 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

7. 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.. 

8. Про Прогноз бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 

2022 – 2024 роки. 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

9. Про внесення змін до рішення  2 позачергової сесії 8 скликання № 56  від 10 

грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по 

встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування ( в новій редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

10. Про внесення змін до рішення  3 сесії 8 скликання № 91  від 24 грудня 2020 року  

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної  ділянки у постійне користування в с.Тютьки вул.Миру, 27 ( в новій редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 



 
 

11. Про внесення змін до рішення  3 сесії 8 скликання № 94  від 24 грудня 2020 року  

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної  ділянки у постійне користування в с.Прибузьке  вул.Шевченка, 26 ( в новій 

редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

12. Про внесення змін до рішення  3 сесії 8 скликання № 95  від 24 грудня 2020 року  

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної  ділянки у постійне користування в с.Яришівка вул.Шкільна, 1 ( в новій 

редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

13. Про внесення змін до рішення  3 сесії 8 скликання № 93  від 24 грудня 2020 року  

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної  ділянки у постійне користування в с.Яришівка вул.Центральна,124а ( в новій 

редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

14. Про внесення змін до рішення  2 позачергової сесії 8 скликання № 57  від 10 

грудня 2020 року  «Про надання дозволу на розробку технічної документації по 

встановленню меж земельної  ділянки у постійне користування ( в новій редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

15. Про внесення змін до рішення  3 сесії 8 скликання № 92  від 24 грудня 2020 року  

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної  ділянки у постійне користування в с. Цвіжин  вул. М.Шевчука,31 ( в новій 

редакції). 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

16. Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди  від 

18.09.2007 року. 
Інформує: начальник відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна зі комунальної власності Якушинецької сільської ради 

у комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією виступив Августович Б.І. – сільський голова. Довів до відома депутатів 

рішення 11 сесії 8 скликання Якушинецької сільської ради № 482 від 28.08.2021року «Про 

передачу майна із комунальної власності Якушинецької сільської ради у комунальну власність 

Лука-Мелешківської сільської ради». Повідомив про необхідність прийняття майна та передачу 

його в оперативне управління КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лука-

Мелешківської сільської ради з постановкою на баланс Відділу соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -  1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 693 «Про прийняття майна зі комунальної власності Якушинецької 

сільської ради у комунальну власність Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому 

(додається). 
 

 

2.СЛУХАЛИ: Про прийняття майна у комунальну власність Лука-Мелешківської 

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

листи Управління соціального захисту населення Жмеринської райдержадміністрації від 

11.08.2021 №2222/01-17/03/1/8.21, Управління праці та соціального захисту населення 

Жмеринської міської ради від 07.09.2021 №4363/10-17/06 про прийняття майна у комунальну 

власність Лука-Мелешківської територіальної громади, а саме технічні засоби реабілітації. 

Повідомив про необхідність прийняття майна та передачу його в оперативне управління КУ 



 
 

«Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської ради з постановкою на баланс Відділу 

соціального захисту населення та охорони здоров’я Лука-Мелешківської сільської ради 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 14 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -   1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 694 «Про прийняття майна у комунальну власність Лука-Мелешківської 

територіальної громади» прийняти в цілому (додається). 
 
 

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради №226 від 12 березня 2021 року 

“Про затвердження Стратегії розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади до 2030 року – Стратегії 3.0”. 

З інформацією виступила Ожарівська С.П. – директор КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр». 

Ознайомила, що запропонованні зміни до Стратегії розвитку розроблені з метою врахування та 

збалансування інтересів жителів Лука-Мелешківської територіальної громади, зокрема людей з 

інвалідністю та маломобільних груп населення. Запропонувала доповнити “Стратегічну ціль 4 

Громада для кожного” Стратегії розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади до 

2030 року – Стратегію 3.0 пунктом 4.3. Безбар'єрність. Зупинилась детальніше на проєкті рішення. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 695 «Про внесення змін до рішення сільської ради №226 від 12 березня 

2021 року “Про затвердження Стратегії розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади до 2030 року – Стратегії 3.0”» прийняти в цілому (додається). 
 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми “Фізична безбар’єрність Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2021-2025 роки». 

З інформацією виступила Ожарівська С.П. – директор КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр». 

Зупинилась на передумовах прийняття Програми. Зокрема протягом липня-серпня 2021 року був 

проведений моніторинг доступності Лука-Мелешківської територіальної громади за участі ГО 

«Світоч надії», представників органів місцевого самоврядування, депутата Вінницької обласної 

ради Мельник Надії, представників та представниць відділу освіти та культури територіальної 

громади, старостів округів. Всього було проведено моніторинги 70 соціально важливих об'єктів у 

13 населених пунктах територіальної громади. Метою програми є створення умов щодо 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (осіб похилого 

віку, батьків з візочками, осіб з тимчасовою втратою працездатністю), забезпечення рівних 

можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими 

шляхом інтегрування фізичної  безбар’єрності до всіх сфер місцевої політики, зокрема освіти, 

медицини, культури, надання соціальних та адміністративних послуг, а також приватного бізнесу 

та громадського транспорту. Зупилинась на основних завданнях та термінах виконання. 
Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 696 «Про затвердження Програми “Фізична безбар’єрність Лука-

Мелешківської територіальної громади на 2021-2025 роки»» прийняти в цілому (додається). 
 
 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту КЗ "Центр культури і дозвілля" Лука-

Мелешківської сільської ради Вінницької області та затвердження його в новій редакції. 



 
 

З інформацією виступила Кушніренко В.А. – директор КЗ "Центр культури і дозвілля". 

Нагадала, що Статут КЗ «Центр культури і дозвілля» затверджено рішенням 10 сесії Лука-

Мелешківської сільської ради 8 скликання від 28.05.2021 року № 377. Проектом рішення 

пропонується внести наступні зміни: пункт 2. «Основні завдання, мета та функції Центру» 

доповнити абзацами: забезпечення реалізації на території громади державної політики з 

питань фізичної культури і спорту; забезпечення належних умов для всебічного розкриття 

потенціалу молоді, її повноцінної участі у всіх сферах суспільного життя; національно-

патріотичне виховання дітей та молоді громади. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 697 «Про внесення змін до Статуту КЗ "Центр культури і дозвілля" 
Лука-Мелешківської сільської ради Вінницької області та затвердження його в новій редакції» 

прийняти в цілому (додається). 
 
 

6.СЛУХАЛИ: Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021 році. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Ознайомила 

присутніх із необхідністю передати із спеціального фонду бюджету Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади у вигляді міжбюджетних трансфертів Вінницькому обласному бюджету 

кошти в сумі 881 000 грн на співфінансування для закупівлі шкільного автобуса обладнаного 

місцями для дітей з особливими освітніми потребами для перевезення учнів Лука-Мелешквської 

сільської територіальної громади до КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» та 

кошти в сумі 34068 грн на співфінансування для придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників закладів освіти з використанням дистанційного навчання відповідно до Постанови 

КМУ від 21.04.2021р №403. 

ВИСТУПИЛИ: 

Маціпура Л.П. – начальник відділу освіти та культури. Доповіла, що наші кошти це лише 

10% від вартості 17 ноутбуків.  

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15  

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 698 «Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021 році» прийняти в 

цілому (додається). 
 

 

7.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. Доповіла про 

перерозподіл призначень головним розпорядникам бюджетних коштів Лука-Мелешківської 

сільської ради у зв’язку з виробничою необхідністю по загальному та спеціальному фондах 

сільської ради: на капітальний ремонт приміщень закладів освіти, на поточний ремонт системи 

теплопостачання в Яришівській філії, на реконструкцію будівлі КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

та на вирішення інших нагальних питань, а також про внесення інших змін згідно проекту 

рішення. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 699 «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). 
 

 

8.СЛУХАЛИ: Про Прогноз бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 

на 2022 – 2024 роки. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела до відома 

Прогноз бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, 

схвалений рішенням виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради від 11.08.2021 № 

132 «Про схвалення Прогнозу бюджету Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 

2022 – 2024 роки». 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 700 «Про Прогноз бюджету Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади на 2022 – 2024 роки» прийняти в цілому (додається). 
 

 

9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання № 56  від 10 

грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню 

меж земельної  ділянки у постійне користування ( в новій редакції)». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін в зв’язку з виробничою необхідністю та розглянувши подані 

документи, висновок постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, 

охорони природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 701 «Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання № 

56 від 10 грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по 

встановленню меж земельної ділянки у постійне користування (в новій редакції)» прийняти в 

цілому (додається). 
 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 91  від 24 грудня 2020 року  

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної  

ділянки у постійне користування в с.Тютьки вул.Миру, 27 ( в новій редакції)». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін в зв’язку з виробничою необхідністю та розглянувши подані 

документи, висновок постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, 

охорони природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 702 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 91  від 24 

грудня 2020 року  «Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної  ділянки у постійне користування в с.Тютьки вул.Миру, 27 ( в новій редакції)» прийняти 

в цілому (додається). 
 
 



 
 

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 94 від 24 грудня 2020 року  

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної  

ділянки у постійне користування в с.Прибузьке  вул.Шевченка, 26 ( в новій редакції)». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін в зв’язку з виробничою необхідністю та розглянувши подані 

документи, висновок постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, 

охорони природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 703 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 94 від 24 

грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної ділянки у постійне користування в с.Прибузьке вул. Шевченка, 26 ( в новій редакції)» 

прийняти в цілому (додається). 
 
 

12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 95 від 24 грудня 2020 року 

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної  

ділянки у постійне користування в с.Яришівка вул. Шкільна, 1 ( в новій редакції)». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін в зв’язку з виробничою необхідністю та розглянувши подані 

документи, висновок постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, 

охорони природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 704 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 95 від 24 

грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної ділянки у постійне користування в с.Яришівка вул. Шкільна, 1 ( в новій редакції)» 

прийняти в цілому (додається). 
 
 

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 93 від 24 грудня 2020 року 

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної  

ділянки у постійне користування в с.Яришівка вул.Центральна,124а ( в новій редакції)». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін в зв’язку з виробничою необхідністю та розглянувши подані 

документи, висновок постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, 

охорони природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 705 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 93 від 24 

грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної ділянки у постійне користування в с.Яришівка вул.Центральна,124а ( в новій редакції)» 

прийняти в цілому (додається). 
 
 

14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання № 57  від 10 

грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню 

меж земельної ділянки у постійне користування (в новій редакції)». 



 
 

З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін в зв’язку з виробничою необхідністю та розглянувши подані 

документи, висновок постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, 

охорони природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 706 «Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії 8 скликання № 

57 від 10 грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по 

встановленню меж земельної ділянки у постійне користування (в новій редакції)» прийняти в 

цілому (додається). 
 
 

15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 92  від 24 грудня 2020 року 

«Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж земельної  

ділянки у постійне користування в с. Цвіжин вул. М.Шевчука,31 ( в новій редакції)». 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін в зв’язку з виробничою необхідністю та розглянувши подані 

документи, висновок постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, 

охорони природи, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 707 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 92 від 24 

грудня 2020 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації по встановленню меж 

земельної ділянки у постійне користування в с. Цвіжин вул. М.Шевчука,31 ( в новій редакції)» 

прийняти в цілому (додається). 
 
 

16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі та укладення додаткової угоди  

від 18.09.2007 року. 
З інформацією виступив Проценко Д.Л. – начальник відділу управління майном та 

будівництва про внесення змін та укладення додаткової угоди до договору оренди землі від 

18.09.2007 року, земельних ділянок загальною площею 74,1004 га. Зокрема замінити в договорі 

оренди слова “Вінницька районна державна адміністрація” в особі голови райдержадміністрації 

Щетиніна Юрія Михайловича на слова “Орендодавець” Лука-Мелешківська сільська рада в особі 

голови Августовича Богдана Івановича, розмір орендної плати зміни на 12% від нормативно 

грошової оцінки земельної ділянки, а також інші зміни. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 708 «Про внесення змін до договору оренди землі та укладення 

додаткової угоди від 18.09.2007 року» прийняти в цілому (додається). 

 
 

 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


