
 
 

        

  

 

   

УКРАЇНА 

Вінницька область Вінницький район 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ   № 16 

16 - ої  сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 

 

29.10.2021 року                                                                 с. Лука-Мелешківська                         
                            

Всього депутатів ради     - 21 депутатів 

Присутніх на сесії            - 15  депутатів  (додаток 1) 

Запрошених                      - 5 осіб (додаток 2) 

 

Відкриває пленарне засідання 16 сесії сільської ради 8 скликання голова Лука-

Мелешківської  сільської ради Августович Б.І.. 

За результатами реєстрації на пленарне засідання 16 сесії сільської ради 8 скликання 

прибуло 15 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                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

 

16 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 16 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                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято. 

 



 
 

Августович Б.І., сільський голова, вніс пропозицію доповнити порядок денний питаннями 

№36, №37 щодо затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок та прийняти проект порядку денного в цілому з доповненнями. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                        - 16 

                               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                        - 16 

                               проти                  - 

                               утрималось        - 

                               не голосувало    - 

                                                                 Прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Порядок денний та регламент роботи 16 сесії сільської ради 8 скликання 

затвердити в цілому. 

 

Порядок денний 16 сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання 
1. Про внесення змін до Статуту КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-Мелешківської 

сільської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформує: директор КЗ «ІРЦ» Ожарівська С.П. 

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

3. Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за 

дев’ять місяців 2021 року. 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

4. Про затвердження Положення про преміювання працівників Комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради.  
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М.. 

5. Про затвердження рішення виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради 

в міжсесійний період. 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

6. 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. 

7. Про прийняття до комунальної власності Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади автобуса спеціалізованого для перевезення школярів марки 

ЕТАЛОН А08117Ш-0000031. 
Інформує: начальник фінансового відділу Шило В.М. 

8. Про затвердження Звіту про повторне відстеження результативності  регуляторного 

акта-рішення 38 сесії Лука-Мелешківської сільської ради 7 скликання  від 19.06.2020 

року «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік». 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

9. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Лука-Мелешківської 

сільської ради та затвердження його в новій редакції. 
Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М.. 

10. Про внесення змін до рішення Лука-Мелешківської сільської ради від 30.07.2021 № 

581. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

11. Про розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості). 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

12. Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення на території Лука-Мелешківської сільської ради 

«за межами населеного пункту». 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

13. Про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання «Про надання дозволу гр. Токар 

Марині Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в 

приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» №656 від 20 серпня 

2021р. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Нівин Світлани Володимирівни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

15. Про затвердження проекту землеустрою Серги Аліни Сергіївни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

16. Про затвердження проекту землеустрою Ткачука Сергія Геннадійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

17. Про затвердження проекту землеустрою Коваленко Володимира Івановича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

18. Про затвердження проекту землеустрою Бондар Антоніни Анатоліївни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

19. Про затвердження проекту землеустрою Ваколюк Тетяни Олександрівни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

20. Про затвердження проекту землеустрою Вашкевич Віктора Борисовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

21. Про затвердження проекту землеустрою Верхового Віталія Анатолійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

22. Про затвердження проекту землеустрою Косої Майї Вікторівни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

23. Про затвердження проекту землеустрою Косого Валентина Юрійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

24. Про затвердження проекту землеустрою Косого Юрія Васильовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

25. Про затвердження проекту землеустрою Кривенької Наталі Анатоліївни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

26. Про затвердження проекту землеустрою Липи Вячеслава Миколайовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

27. Про затвердження проекту землеустрою Серги Тараса Павловича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

28. Про затвердження проекту землеустрою Смішко Олександра Олеговича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

29. Про затвердження проекту землеустрою Студзінського Андрія Вікторовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

30. Про затвердження проекту землеустрою Джерелюк Валентини Вікторівни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

31. Про затвердження проекту землеустрою Джерелюка Руслана Юрійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

32. Про затвердження проекту землеустрою Джерелюка Сергія Юрійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних  

ділянок з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі” на території Лука-Мелешківської сільської ради,  

які перебуває у власності гр. Варшавського Павла Володимировича, Терещенко 

Михайла Андрійовича, Медведєва Михайла Івановича, Хотян Ольги Анатоліївни, 

Старинець Юрія Вікторовича, Сашина Антона Ігоровича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для індивідуального 

садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває у 

власності гр. Дубковського Андрія Петровича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

35. 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. Яцишиної Ольги Василівни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для індивідуального 

садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває у 

власності гр. Поляруш Олександра Васильовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для індивідуального 

садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває у 

власності гр. Поляруш Тетяни Анатоліївни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Завальнюк Наталії 

Миколаївни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Карнаущука Анатолія 

Петровича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кошляк Василя 

Миколайовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Крепкого Ігора 

Володимировича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Нелегач Вячеслава 

Сергійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Яковленко Віри 

Віталіївни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Нагул Михайла 

Анатолійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Капченко Алли Іванівни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Поляруша Миколи 

Антоновича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Маковія Андрія 

Анатолійовича, Маковія Павла Анатолійовича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Денисюк Світлани 

Петрівни, Самсонюк Олени Петрівни, Молодиченко Володимира Петровича. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості Скиби Марії Трифонівни, 

Скиби Тетяни Петрівни, Скиби Олени Петрівни. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

50. Про надання дозволу гр. Кирик Наталії Олегівні на виготовлення проекту землеустрою 

щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

51. Про надання дозволу гр. Варчуку Володимиру Михайловичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

52. Про надання дозволу гр. Возній Вікторії Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної  ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

53. Про надання дозволу гр. Наумук Григорію Володимировичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

54. Про надання дозволу гр. Пугач Вікторії Андріївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

55. Про надання дозволу гр. Уварову Ігору Сергійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 



 
 

56. Про надання дозволу гр. Слободиській Галині Олександрівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

57. Про надання дозволу гр. Шаповал Василю Васильовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Загребіній Ірині Анатоліївні. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Гайдулліну Євгену Гайдуліновичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Голубу Георгу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Гричині Володимиру Вікторовичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Дискант Євгенію Романовичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Дискант Євгенію Романовичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

64. Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Довгань Віті 

Степанівні. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

65. Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту землеустрою гр. Довгань Ігорю 

Михайловичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Кухарику Олександру Олександровичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Сташко Олександру Миколайовичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Червоняку В’ячеславу Васильовичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Шпильовій Діані Вікторівні. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

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

земельної ділянки гр. Шпильовому Олександру Олександровичу. 
Інформує: спеціаліст сектору земельних відносин Вовк О.В. 

71. Про звільнення заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
Інформує: начальник юридичного відділу Бондар В.М. 

. 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Лука-

Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції. 
З інформацією виступила Ожарівська С.П. – директор КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр». 

Нагадала присутнім, що засновником Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Лука-

Мелешківської сільської ради» є Лука-Мелешківська сільська рада, а органом управління є Відділ 



 
 

освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради. Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги 

особам з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у Лука-Мелешківській 

територіальній громаді, за умови подання відповідних документів. Внесення змін до Статуту закладу 

викликане змінами в законодавстві. Зупинилась на окремих змінах. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -   

ВИРІШИЛИ: Рішення № 794 «Про внесення змін до Статуту КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

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

(додається). 
 

 

2.СЛУХАЛИ: Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021році. 
З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довіла до відома 

про необхідність передачі із загального фонду бюджету Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади у вигляді міжбюджетних трансфертів коштів в сумі 50 000 грн на виконання 

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території  Лука-Мелешківської 

сільської територіальної громади на 2021рік. (виконавець: ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Вінницькій 

області). 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ВИСТУПИЛИ: 

Августович Б.І. – сільський голова. Повідомив про наміри в наступному році утворити 

пожежну команду. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -    

ВИРІШИЛИ: Рішення № 795 «Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2021році» прийняти в 

цілому (додається). 
 
 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського 

бюджету за дев’ять місяців 2021 року. 

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

звітом про виконання Лука-Мелешківського  сільського бюджету за дев’ять місяців 2021 року, 

зокрема: по доходах в загальній сумі  72 110 603,78 грн., та по видатках в загальній сумі 67 117 564,88 

грн.. Звіт про виконання бюджету за дев’ять місяців попередньо розглянутий та схвалений на 

засіданені виконавчого комітету. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 796 «Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського 

сільського бюджету за дев’ять місяців 2021 року» прийняти в цілому (додається). 
 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про преміювання працівників Комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Довела до відома 

присутніх, що преміювання та надання стимулюючих надбавок працівників Комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради» здійснюється відповідно 

до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи з урахуванням фактично 

відпрацьованого часу в межах фонду оплати праці та економії фонду оплати праці, затвердженого 



 
 

кошторисом на відповідний рік. Положення про преміювання працівників КЗ «ЦНСП» розроблене 

у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 797 «Про затвердження Положення про преміювання працівників 

Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Лука-Мелешківської сільської ради» 

прийняти в цілому (додається). 
 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету Лука-Мелешківської 

сільської ради в міжсесійний період. 

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

присутніх із необхідністю затвердження рішення виконавчого комітету Лука-Мелешківської  

сільської ради, прийнятого в міжсесійний період, в зв’язку з невідкладною потребою виконання 

умов Конкурсу Вінницької обласної ради «Комфортні громади» щодо закупівлі туристичного 

інвентаря на суму 140 000 грн.. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 798 «Про затвердження рішення виконавчого комітету Лука-

Мелешківської сільської ради в міжсесійний період» прийняти в цілому (додається). 
 
 

6.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. Повідомила про 

необхідність здійснити перерозподіл призначень: на виготовлення ПКД по об’єктах: «Нове 

будівництво водопроводу по вул.Тив.шосе, В.Нагірна, Н.Нагірна, Привокзальна в с.Лука-

Мелешківська» та «Нове будівництво водопроводу по вул. Мічуріна, Лісова,1-а Вінницька, пров. 

Лісовий в с.Лука-Мелешківська»; для придбання сміттєвих баків; на виконання Програми 

соціального захисту населення Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік; 

на утримання в належному стані благоустрою територіальної громади та на оплату вуличного 

освітлення; на оплату робіт по громадянам, на яких накладено адмінстягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт по договору ЦПХ; на оплату встановлення системи пожежної автоматики; для 

виплати одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16  

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 799 «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). 
 

 

7.СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади автобуса спеціалізованого для перевезення школярів марки ЕТАЛОН 

А08117Ш-0000031. 

З інформацією виступила Шило В.М. – начальник фінансового відділу. Доповіла про 

виконання вимоги Розпорядження КМУ №1570-р від 16.12.2020р та придбання Департаментом 

гуманітарної політики Вінницької ОДА за співфінансування з сільською радою автобуса 

спеціалізованого для перевезення школярів, відповідно до акту приймання-передачі товару № 



 
 

10/2021 маємо прийняти до комунальної власності Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади автобус спеціалізований для перевезення школярів марки ЕТАЛОН А08117Ш-0000031 

2021 року виготовлення, у кількості 1 (одна) одиниця вартістю 2 185 990 гривень. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 800 «Про прийняття до комунальної власності Лука-Мелешківської 

сільської територіальної громади автобуса спеціалізованого для перевезення школярів марки 

ЕТАЛОН А08117Ш-0000031» прийняти в цілому (додається). 
 

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Звіту про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта-рішення 38 сесії Лука-Мелешківської сільської ради 7 скликання від 

19.06.2020 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-

Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік». 
З інформацією виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних відносин. Довела до 

відома, що відстеження результативності регуляторного акта проведено на підставі фактичних 

надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від суб’єктів господарювання, які 

сплачують місцеві податки і збори. За результатами проведеного повторного відстеження 

регуляторного акту та зроблених висновків встановлено, що прийняття регуляторного акту: 

рішення 38 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 19.06.2020 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік» є результативним. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 801 «Про затвердження Звіту про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта-рішення 38 сесії Лука-Мелешківської сільської ради 7 скликання від 19.06.2020 

року «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лука-Мелешківської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік»» прийняти в цілому (додається). 
 
 

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

Мелешківської сільської ради та затвердження його в новій редакції. 
З інформацією виступив Бондар В.М. – начальник юридичного відділу про внесення змін 

до Положення, а саме: доповнення пунктом про забезпечення в межах повноважень ведення 

єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і 

сім’ї потенційних опікунів, піклувальників. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 802 «Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Лука-

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

(додається). 
 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лука-Мелешківської сільської ради від 

30.07.2021 № 581. 
З інформацією виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних відносин про внесення 

зміни до пункту 5 рішення 12 сесії Лука-Мелешківської сільської ради 8 скликання від 30.07.2021 



 
 

№ 581 виклавши його в новій редакції про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 803 «Про внесення змін до рішення Лука-Мелешківської сільської ради 

від 30.07.2021 № 581» прийняти в цілому (додається). 
 
 

11.СЛУХАЛИ: Про розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості). 
З інформацією виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних відносин про розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

водного фонду в натурі (на місцевості) площею 5,1442 га розташованої в межах населеного пункт  

с. Лука – Мелешківська для рибогосподарських потреб. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 804 «Про розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водного фонду в натурі (на місцевості)» 

прийняти в цілому (додається). 
 
 

12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Лука-Мелешківській сільській раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення на території Лука-Мелешківської сільської ради «за 

межами населеного пункту». 
Сільський голова Августович Б.І. висловив занепокоєння, що вирішення даного питання 

потребує більш ретельної підготовки. Повідомив, що його розгляд та обговорення буде винесено на 

одну із наступних сесій.  
 
 

13.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  13 сесії 8 скликання «Про надання дозволу гр. 

Токар Марині Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в 

приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території Лука-Мелешківської сільської ради» №656 від 20 серпня 2021р. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 805 «Про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання «Про надання 

дозволу гр. Токар Марині Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в 

приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території Лука-Мелешківської сільської ради» №656 від 20 серпня 2021р» прийняти в цілому 

(додається). 
 
 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянки Нівин Світлани Володимирівни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 806 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянки Нівин Світлани Володимирівни» прийняти в цілому (додається). 
 
 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Серги Аліни Сергіївни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 707 «Про затвердження проекту землеустрою Серги Аліни Сергіївни» 

прийняти в цілому (додається). 
 
 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Ткачука Сергія Геннадійовича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 808 «Про затвердження проекту землеустрою Ткачука Сергія 

Геннадійовича» прийняти в цілому (додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Коваленко Володимира Івановича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 809 «Про затвердження проекту землеустрою Коваленко Володимира 

Івановича» прийняти в цілому (додається). 

 
18.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Бондар Антоніни Анатоліївни. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 810 «Про затвердження проекту землеустрою Бондар Антоніни 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Ваколюк Тетяни Олександрівни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 811 «Про затвердження проекту землеустрою Ваколюк Тетяни 

Олександрівни» прийняти в цілому (додається). 

 
20.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Вашкевич Віктора Борисовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 812 «Про затвердження проекту землеустрою Вашкевич Віктора 

Борисовича» прийняти в цілому (додається). 

 
21.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Верхового Віталія Анатолійовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 813 «Про затвердження проекту землеустрою Верхового Віталія 

Анатолійовича» прийняти в цілому (додається). 

 
22.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Косої Майї Вікторівни. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 814 «Про затвердження проекту землеустрою Косої Майї Вікторівни» 

прийняти в цілому (додається). 

 
23.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Косого Валентина Юрійовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 815 «Про затвердження проекту землеустрою Косого Валентина 

Юрійовича» прийняти в цілому (додається). 

 
24.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Косого Юрія Васильовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 816 «Про затвердження проекту землеустрою Косого Юрія Васильовича» 

прийняти в цілому (додається). 

 
25.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Кривенької Наталі Анатоліївни. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 817 «Про затвердження проекту землеустрою Кривенької Наталі 

Анатоліївни» прийняти в цілому (додається). 

 
26.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Липи Вячеслава Миколайовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ВИСТУПИЛИ: 

Липа А.О. – депутат від виборчого округу № 3. Наголосила про наявність у неї конфлікту 

інтересів і повідомила, що не прийматиме участь в обговоренні та голосуванні при 

прийнятті рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 818 «Про затвердження проекту землеустрою Липи Вячеслава 

Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

 
27.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Серги Тараса Павловича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 819 «Про затвердження проекту землеустрою Серги Тараса Павловича» 

прийняти в цілому (додається). 

 
28.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Смішко Олександра Олеговича. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 820 «Про затвердження проекту землеустрою Смішко Олександра 

Олеговича» прийняти в цілому (додається). 

 
29.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Студзінського Андрія Вікторовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 821 «Про затвердження проекту землеустрою Студзінського Андрія 

Вікторовича» прийняти в цілому (додається). 

 
30.СЛУХАЛИ: Про  затвердження проекту землеустрою Джерелюк Валентини Вікторівни. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 822 «Про затвердження проекту землеустрою Джерелюк Валентини 

Вікторівни» прийняти в цілому (додається). 

 
31.СЛУХАЛИ: Про  затвердження проекту землеустрою Джерелюка Руслана Юрійовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 823 «Про затвердження проекту землеустрою Джерелюка Руслана 

Юрійовича» прийняти в цілому (додається). 

 
32.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою Джерелюка Сергія Юрійовича. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 



 
 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 824 «Про затвердження проекту землеустрою Джерелюка Сергія 

Юрійовича» прийняти в цілому (додається). 

 
33.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних  ділянок з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі” на території Лука-Мелешківської сільської ради,  які 

перебуває у власності гр. Варшавського Павла Володимировича, Терещенко Михайла 

Андрійовича, Медведєва Михайла Івановича, Хотян Ольги Анатоліївни, Старинець Юрія 

Вікторовича, Сашина Антона Ігоровича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 825 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних  ділянок з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі” на території Лука-Мелешківської сільської ради,  

які перебуває у власності гр. Варшавського Павла Володимировича, Терещенко Михайла 

Андрійовича, Медведєва Михайла Івановича, Хотян Ольги Анатоліївни, Старинець Юрія 

Вікторовича, Сашина Антона Ігоровича» прийняти в цілому (додається). 

 
34.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

індивідуального садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває 

у власності гр. Дубковського Андрія Петровича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 826 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

індивідуального садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває у 

власності гр. Дубковського Андрія Петровича» прийняти в цілому (додається). 

 
35.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. Яцишиної Ольги Василівни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 827 «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. Яцишиної Ольги Василівни» прийняти в цілому (додається). 

 
36.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

індивідуального садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває 

у власності гр. Поляруш Олександра Васильовича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 5 

                                проти                  - 1 

                                утрималось        - 10 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

індивідуального садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває у 

власності гр. Поляруш Олександра Васильовича» не прийнято. 

 
37.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

індивідуального садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває 

у власності гр. Поляруш Тетяни Анатоліївни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 4 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 12 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з “для ведення особистого селянського господарства”, на “для 

індивідуального садівництва” на території Лука-Мелешківської сільської ради, яка перебуває у 

власності гр. Поляруш Тетяни Анатоліївни» не прийнято. 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Завальнюк Наталії Миколаївни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 828 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Завальнюк Наталії 

Миколаївни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Карнаущука Анатолія 

Петровича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 829 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Карнаущука Анатолія 

Петровича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кошляк Василя Миколайовича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 830 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кошляк Василя 

Миколайовича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Крепкого Ігора 

Володимировича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 831 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Крепкого Ігора 

Володимировича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Нелегач Вячеслава Сергійовича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 832 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Нелегач Вячеслава 

Сергійовича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Яковленко Віри Віталіївни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ВИСТУПИЛИ: 

Липа А.О. – депутат від виборчого округу № 3. Наголосила про наявність у неї конфлікту 

інтересів і повідомила, що не прийматиме участь в обговоренні та голосуванні при 

прийнятті рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 833 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Яковленко Віри 

Віталіївни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Нагул Михайла Анатолійовича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 834 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Нагул Михайла 

Анатолійовича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Капченко Алли Іванівни. 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 835 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Капченко Алли 

Іванівни» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Поляруша Миколи Антоновича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 836 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Поляруша Миколи 

Антоновича» прийняти в цілому (додається). 

 



 
 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Маковія Андрія Анатолійовича, 

Маковія Павла Анатолійовича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 837 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Маковія Андрія 

Анатолійовича, Маковія Павла Анатолійовича» прийняти в цілому (додається). 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Денисюк Світлани Петрівни, 

Самсонюк Олени Петрівни, Молодиченко Володимира Петровича. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 838 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості Денисюк Світлани 

Петрівни, Самсонюк Олени Петрівни, Молодиченко Володимира Петровича» прийняти в цілому 

(додається). 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості Скиби Марії Трифонівни, Скиби 

Тетяни Петрівни, Скиби Олени Петрівни. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 839 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості Скиби Марії Трифонівни, 

Скиби Тетяни Петрівни, Скиби Олени Петрівни» прийняти в цілому (додається). 

 
50.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кирик Наталії Олегівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, ведення особистого 

селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 



 
 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 853 «Про надання дозволу гр. Кирик Наталії Олегівні на виготовлення 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, ведення особистого 

селянського господарства на території Лука-Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому 

(додається). 

 
51.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Варчуку Володимиру Михайловичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва 

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

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 854 «Про надання дозволу гр. Варчуку Володимиру Михайловичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

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

 
52.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Возній Вікторії Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 855 «Про надання дозволу гр. Возній Вікторії Сергіївні на виготовлення 

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

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

Мелешківської сільської ради» прийняти в цілому (додається). 

 
53.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Наумук Григорію Володимировичу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва 

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

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 856 «Про надання дозволу гр. Наумук Григорію Володимировичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

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



 
 

 
 

54.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Пугач Вікторії Андріївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 13 

                                проти                  - 2 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання дозволу гр. Пугач Вікторії Андріївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Мелешківської сільської ради» не прийнято. 

 
55.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Уварову Ігору Сергійовичу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для будівництва і 

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

Мелешківської сільської ради. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 857 «Про надання дозволу гр. Уварову Ігору Сергійовичу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі в приватну власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території 

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

 
56.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Слободиській Галині Олександрівні 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 виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 858 «Про надання дозволу гр. Слободиській Галині Олександрівні 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). 

 
57.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Шаповал Василю Васильовичу 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 виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 1 

                                не голосувало    -  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 859 «Про надання дозволу гр. Шаповал Василю Васильовичу 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). 

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

відведення земельної ділянки гр. Загребіній Ірині Анатоліївні. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 15 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    -  

 не взяв участі в голосуванні - 1 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 840 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Загребіній Ірині Анатоліївні» прийняти в цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Гайдулліну Євгену Гайдуліновичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 841 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Гайдулліну Євгену Гайдуліновичу» прийняти в цілому 

(додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Голубу Георгу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 842 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

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

 



 
 

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

відведення земельної ділянки гр. Гричині Володимиру Вікторовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 843 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Гричині Володимиру Вікторовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Дискант Євгенію Романовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 844 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Дискант Євгенію Романовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Дискант Євгенію Романовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 845 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Дискант Євгенію Романовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

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

Довгань Віті Степанівні. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 846 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

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

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

Довгань Ігорю Михайловичу. 



 
 

З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 847 «Про відмову у надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою гр. Довгань Ігорю Михайловичу» прийняти в цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Кухарику Олександру Олександровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 848 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Кухарику Олександру Олександровичу» прийняти в цілому 

(додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Сташко Олександру Миколайовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 849 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Сташко Олександру Миколайовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Червоняку В’ячеславу Васильовичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 850 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Червоняку В’ячеславу Васильовичу» прийняти в цілому 

(додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Шпильовій Діані Вікторівні. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 



 
 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 851 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Шпильовій Діані Вікторівні» прийняти в цілому (додається). 

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

відведення земельної ділянки гр. Шпильовому Олександру Олександровичу. 
З інформацією по заявах громадян виступила Вовк О.В. – спеціаліст сектору земельних 

відносин. 

Надійшла пропозиція запропонований проект рішення прийняти прийняти за основу та в 

цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: за                         - 16 

                                проти                  - 

                                утрималось        - 

                                не голосувало    - 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 852 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр. Шпильовому Олександру Олександровичу» прийняти в 

цілому (додається). 

 
71.СЛУХАЛИ: Про звільнення заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 
Сільський голова Августович Б.І. висловив думку, що вирішення даного питання винесено 

на розгляд сесії передчасно. Повідомив, що його обговорення відбудеться на наступній сесії.  

 
 

 

 

        Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ 


