
 
 
                                 
                                                          

 
                                

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

____________________________________________________________________ 

 
ПРОТОКОЛ  №14 

першого пленарного засідання чотирнадцятої сесії Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання 

 
від 29 червня 2021 року                                                                смт Олександрівка 
           

Відповідно до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» чотирнадцяту сесію Олександрівської селищної ради 
восьмого скликання відкриває селищний голова Безпечний Олександр Іванович.  
 
Селищний голова:  

 
Шановні депутати, шановні запрошені! 

 
На чотирнадцяту сесію Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання прибули 18 депутатів із  26 обраних /Додаток №1 додається/.  
Згідно з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Чотирнадцяту сесію 
Олександрівської селищної ради восьмого скликання оголошую відкритою.  
 

( Звучить Гімн України ) 
 

У роботі чотирнадцятої сесії селищної ради беруть участь: 
 
Антіпова Ірина Олександрівна Начальник відділу соціального захисту 

населення  
Безпечна Світлана Анатоліївна  Начальник комунального закладу «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді» 

Вітер Микола Михайлович Начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування 

Кармазін Сергій Анатолійович  Староста села Підлісне  
Панченко Ярослав Олексійович Начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою 
Олександрівської селищної ради 

Семенченко Ірина Вікторівна  Головний бухгалтер Олександрівської 
селищної ради 

Шевченко Сергій Петрович  Начальник відділу юридичного 
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забезпечення  
Шията Валентина Іванівна Начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради 
        
 
Розпочнемо роботу сесії.  
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

На розгляд засідання чотирнадцятої сесії селищної ради восьмого 
скликання пропонується наступний  
 

Порядок денний: 
 

1.  Про регламент роботи Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області в новій 
редакції. 

Брайко В.В. 

2.  Про встановлення єдиного податку на території 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік. 

Тараненко О.О. 

3.  Про встановлення збору за місця  для паркування 
транспортних засобів на території Олександрівської 
селищної ради на 2022 рік. 

Тараненко О.О. 

4.  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області на 2022 
рік. 

Тараненко О.О. 

5.  Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, на території Олександрівської селищної ради на 
2022 рік. 

Тараненко О.О. 

6.  Про встановлення  податку на майно (в частині 
транспортного податку) на території  Олександрівської 
селищної ради на 2022 рік.  

Тараненко О.О. 

7.  Про встановлення туристичного збору на території 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік. 

Тараненко О.О. 

8.  Про встановлення заборони продажу пива (крім 
безалкогольного),  алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових суб’єктами господарювання на 
території Олександрівської селищної ради. 

Тараненко О.О. 

9.  Про затвердження Положення про порядок передачі в 
оренду майна комунальної власності Олександрівської 
селищної ради. 

Тараненко О.О. 

10.  Про затвердження Переліків першого та другого типу 
об’єктів оренди майна комунальної власності 
Олександрівської селищної ради. 

Тараненко О.О. 

11.  Про внесення змін до Програми інвестиційного іміджу 
Олександрівської селищної ради на 2021-2023 роки. 

Тараненко О.О. 

12.  Про внесення змін до Програми соціально-економічного Тараненко О.О. 
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і культурного розвитку Олександрівської селищної ради 
на 2021 рік. 

13.  Про надання згоди на прийняття майна з державної у 
комунальну власність Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області. 

Тараненко О.О. 

14.  Про внесення змін до комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян 
Олександрівської селищної ради на 2021-2025 роки. 

Антіпова О.О. 

15.  Про затвердження переліку соціальних послуг та 
категорій осіб/сімей – отримувачів соціальних послуг. 

Безпечна С.А. 

16.  Про внесення змін до рішення селищної ради від  24 
грудня 2020 року № 84 «Про бюджет Олександрівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік». 

Шията В.І. 

17.  Про затвердження Положення про преміювання 
посадових осіб, службовців, керівників підприємств, 
установ та закладів комунальної власності 
Олександрівської селищної ради. 

Семенченко 
І.В. 

18.  Про прийняття у комунальну власність 
Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області водогону, водонапірних 
башт та артезіанських свердловин в с. Михайлівка. 

Панченко Я.О. 

19.  Про резервування земельних ділянок та створення 
громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради. 

Вітер М.М.  

20.  Про про передачу в оренду земльної ділянки кадастровий 
номер 3520582000:51:000:8002 ТОВ «МЕГАНОМ - 
ДНІПРО». 

Вітер М.М.  

21.  Про про передачу в оренду земльної ділянки кадастровий 
номер 3520582000:51:000:8004 ТОВ «ІНВЕНТ 
ЕКОСИСТЕМ». 

Вітер М.М.  

22.  Про передачу в оренду земельної ділянки кадастровий 
номер 3520583000:02:000:9009 СТОВ» Агрофірма 
Ясинівська». 

Вітер М.М.  

23.  Про продовження терміну дії договору оренди земельної 
ділянки Зикової Н.В. 

Вітер М.М.  

24.  Про продовження терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок ФГ «Сокіл». 

Вітер М.М.  

25.  Про продовження терміну дії договору оренди земельної 
ділянки Кіровоградської обласної організації УТМР. 

Вітер М.М.  

26.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кочегіній Л.І. 

Вітер М.М.  

27.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кочегіній Т.В. 

Вітер М.М.  

28.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Голинському В.М. 

Вітер М.М.  
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29.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Марченку В.І.  

Вітер М.М.  

30.  Про Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Стояненку О.В. 

Вітер М.М.  

31.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Стояненко А.В. 

Вітер М.М.  

32.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Голинському Ю.І. 

Вітер М.М.  

33.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Кучеренко Н.М. 

Вітер М.М.  

34.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Лук’яненку М.І. 

Вітер М.М.  

35.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою Лук’яненко С.А. 

Вітер М.М.  

36.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Чабан Д.О. 

Вітер М.М.  

37.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф. 

Вітер М.М.  

38.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Котовій О.В. 

Вітер М.М.  

39.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Манукян Ю.В. 

Вітер М.М.  

40.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Гутнику А.В. 

Вітер М.М.  

41.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земель 
колишнього КСП ім. Свердлова. 

Вітер М.М.  

42.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Лазуренко І.Й. 

Вітер М.М.  

43.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Іванюрі І.С. 

Вітер М.М.  

44.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кареліну В.А., Кареліну 
І.Я., Довженко В.А., Зіноватній О.І., Яковлєвій Ю.О., 
Дудник В.А. 

Вітер М.М.  

45.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9008. 

Вітер М.М.  

46.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9007. 

Вітер М.М.  

47.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою за рахунок земельної 
ділянки з кадастровим номером 3520585000:02:000:9003. 

Вітер М.М.  

48.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення Вітер М.М.  
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документації із землеустрою Шавкуну І.Л. 
49.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Добровольській Л.М. 
Вітер М.М.  

50.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Добровольському А.В. 

Вітер М.М.  

51.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Шпильовому А.С. 

Вітер М.М.  

52.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою Кучер О.Д. 

Вітер М.М.  

53.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 
земельної ділянки у постійне користування 
Олександрівській міжрайонній Державній лабораторії 
державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів. 

Вітер М.М.  

54.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Рибальченко 
О.В. 

Вітер М.М.  

55.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сміяну В.М. 

Вітер М.М.  

56.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Негер Л.І. 

Вітер М.М.  

57.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чуприні О.А. 

Вітер М.М.  

58.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Горбаченко П.Д. 

Вітер М.М.  

59.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дерев’янко К.В. 

Вітер М.М.  

60.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чорногор А.М. 

Вітер М.М.  

61.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства  Гожій О.Є 

Вітер М.М.  

62.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Чумаченко Т.А. 

Вітер М.М.  

63.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Черниш В.М. 

Вітер М.М.  



6 
 

64.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Каракоць Г.М. 

Вітер М.М.  

65.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Олійник І.А. 

Вітер М.М.  

66.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Приймак І.О. 

Вітер М.М.  

67.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Каракоць М.Г. 

Вітер М.М.  

68.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Навроцькому Ю.В. 

Вітер М.М.  

69.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Дубнік Н.Л. 

Вітер М.М.  

70.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Колотій В.П. 

Вітер М.М.  

71.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Вороновій О.В. 

Вітер М.М.  

72.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваленку Р.О. 

Вітер М.М.  

73.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Поліщуку М.О. 

Вітер М.М.  

74.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Голинській Л.М. 

Вітер М.М.  

75.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гудим Е.Е. 

Вітер М.М.  

76.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Юденко Н.М. 

Вітер М.М.  

77.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства  Жученко А.В. 

Вітер М.М.  

78.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Коваленку М.І. 

79.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Єпіфановій Л.П. 

Вітер М.М.  

80.  Про затвердження проектуземлеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу її в оренду Родньому С.Ф. 

Вітер М.М.  

81.   Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сидоренко О.В. 

Вітер М.М.  

82.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Сегеді Ю.В. 

Вітер М.М.  

83.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства  Родній Л.М. 

Вітер М.М.  

84.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Рахубі Г.П. 

Вітер М.М.  

85.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Погорілій М.Г. 

Вітер М.М.  

86.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пересуньку Б.Р. 

Вітер М.М.  

87.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гудим Т.А. 

Вітер М.М.  

88.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Білоус В.М. 

Вітер М.М.  

89.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Пустовій О.О. 

Вітер М.М.  

90.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Білоус В.М. 

Вітер М.М.  

91.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) Білоус В.М. 

Вітер М.М.  

92.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 

Вітер М.М.  
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садівництва Коропецькій Г.Є. 
93.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 

власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Хоменку Д.І. 

Вітер М.М.  

94.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства  Буряк Л.С. 

Вітер М.М.  

95.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Павловській М.Ф. 

Вітер М.М.  

96.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Голобородьку М.В. 

Вітер М.М.  

97.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Деречі І.М. 

Вітер М.М.  

98.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Барабулі В.Г. 

Вітер М.М.  

99.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ковтун А.П. 

Вітер М.М.  

100. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Петреченку О. П. 

Вітер М.М.  

101. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для індивідуального 
садівництва Скрипнику В.В. 

Вітер М.М.  

102. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Мисюрі В.М. 

Вітер М.М.  

103. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Голинській Н.П. 

Вітер М.М.  

104. 105. Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства Бондаренку О.О. 

Вітер М.М.  

105. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Діхтяру В.О. 

Вітер М.М.  

106. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Журавель М.В. 

Вітер М.М.  
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107. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Барабулі В.Г. 

Вітер М.М.  

108. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Пастух Л.Є.  

Вітер М.М.  

109. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шевченко І.С. 

Вітер М.М.  

110. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шевченку С.І. 

Вітер М.М.  

111. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Гуртовій В.І. 

Вітер М.М.  

112. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Стояненко О.В. 

Вітер М.М.  

113. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Куценко С.В. 

Вітер М.М.  

114. Про затвердження проекту землеустрою та передачу в 
оренду земельної ділянки для городництва Дубівці Ю.М. 

Вітер М.М.  

115. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Шишці Л.Л. 

Вітер М.М.  

116. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Новохатній Л.М. 

Вітер М.М.  

117. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Ковтун Н.І. 

Вітер М.М.  

118. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Кушвіду Д.О. 

Вітер М.М.  

119. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Залізькому В.В. 

Вітер М.М.  

120. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Скляренко В.М. 

Вітер М.М.  

121. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у 
власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства Баклан С.А. 

Вітер М.М.  

122. Про затвердження проекту землеустрою та передачу у Вітер М.М.  
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власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства учаснику АТО Савченку О.А. 

123. Про скасування рішення Олександрівської селищної 
ради від 02 квітня 2021 року №569. 

Вітер М.М.  

124. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу в 
постійне користування земельної ділянки ОСББ  
«Садова 30» по  вулиці Садова,30 в смт Олександрівка. 

Вітер М.М.  

125. Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на 
яку поширюється право сервітуту для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
(код КВЦПЗ – 02.03) адресою: вулиця Садова, 30, 
селище міського типу Олександрівка Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. 

Вітер М.М.  

126. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Лук’яненко О.В. 

Вітер М.М.  

127. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Мельник Ю.В. 

Вітер М.М.  

128. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Порядько Т.С. 

Вітер М.М.  

129. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Мошуренко Н.Г. 

Вітер М.М.  

130. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Риптик О.І. 

Вітер М.М.  

131. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Гуренку Ю.Ю. 

Вітер М.М.  

132. Про затвердження технічної документації із Вітер М.М.  
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землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Костюшко В.О. 

133. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Кононенку А.П. 

Вітер М.М.  

134. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Гірняк Ю.А. 

Вітер М.М.  

135. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Лушпай Л.П. 

Вітер М.М.  

136. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Іващенко О.І. 

Вітер М.М.  

137. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель для 
будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно – просвітницького обслуговування. 

Вітер М.М.  

138. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Гусєвій С.С та Дубовику В.Н. 

Вітер М.М.  

139. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Чернявському С.В. 

Вітер М.М.  

140. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Цимбаленко В.В. 

Вітер М.М.  

141. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

Вітер М.М.  
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Пересуньку В.В. 

142. 143. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Максимченко Г.М. 

Вітер М.М.  

143. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі(на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Раку О.Б. 

Вітер М.М.  

144. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі(на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Соломонову О.В. 

Вітер М.М.  

145. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Атаманчуку В.В. 

Вітер М.М.  

146. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Стеблині Я.В. 

Вітер М.М.  

147. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Бондарю А.Д.   

Вітер М.М.  

148. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Дядюрі Г.С. 

Вітер М.М.  

149. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Горбатенко Г.І. 

Вітер М.М.  

150. Про затвердження технічної документації із Вітер М.М.  
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землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Диль Л.В. 

151. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі(на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Євтухову О.В. 

Вітер М.М.  

152. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою та передачу у власність земельної ділянки 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва господарства Дектярюк Я.Ю. 

Вітер М.М.  

153. Про затвердження документації із землеустрою та 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
ПрАТ «Київстар». 

Вітер М.М.  

154. Про затвердження документації із землеустрою, 
припинення дії договору оренди та права оренди та 
надання земельної ділянки в оренду АТ «Укртелеком» та 
АТ «Укрпошта». 

Вітер М.М.  

155. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.А. 
(Шишка Олександр Андрійович). 

Вітер М.М.  

156. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.А. 
(Шишка Ольга Анатоліївна).  

Вітер М.М.  

157. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Шишці О.О. 

Вітер М.М.  

158. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби Чулей О.І. 

Вітер М.М.  

159. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для сінокосіння і випасання худоби 
Поповіцькому В.Л. 

Вітер М.М.  

160. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування ДП «Олександрівське лісове 
господарство». 

Вітер М.М.  

161. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

Вітер М.М.  
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власність для ведення особистого селянського 
господарства Гончару В.В. 

162. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Гречці В.А. 

Вітер М.М.  

163. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Зіменку В.М. 

Вітер М.М.  

164. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Коваленку М.Б. 

Вітер М.М.  

165. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Кузик Г.Г. 

Вітер М.М.  

166. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Мовчану Г.В. 

Вітер М.М.  

167. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Красюк Л.М. 

Вітер М.М.  

168. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Бараник Т.В. 

Вітер М.М.  

169. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Мустафаєвій О.В. 

Вітер М.М.  

170. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Кузьменку М.М. 

Вітер М.М.  

171. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Мошуренко Г.В. 

Вітер М.М.  

172. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 

Вітер М.М.  
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господарства Ахмедовій І.К.-кизи. 
173. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Ахмедову Н.Г- огли. 

Вітер М.М.  

174. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Зайцевій Т.М. 

Вітер М.М.  

175. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Ковальчуку О.А. 

Вітер М.М.  

176. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Сидоренку О.В. 

Вітер М.М.  

177. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Сіденку І.І. 

Вітер М.М.  

178. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Чорноморцю В.Г. 

Вітер М.М.  

179. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Шольці М.М. 

Вітер М.М.  

180. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Чорноморець Н.І. 

Вітер М.М.  

181. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Голинському А.М. 

Вітер М.М.  

182. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Кулак Н.В. 

Вітер М.М.  

183. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Телевному Ю.В. 

Вітер М.М.  
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184. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Слободяну Ю.С. 

Вітер М.М.  

185. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Штефану І.В. 

Вітер М.М.  

186. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Бедзаю В.В. 

Вітер М.М.  

187. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Кривошеї О.І. 

Вітер М.М.  

188. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Міненку В.В. 

Вітер М.М.  

189. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Міненко А.В. 

Вітер М.М.  

190. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Гретченко Л.Г. 

Вітер М.М.  

191. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Голинській О.С. 

Вітер М.М.  

192. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Рябку В.І. 

Вітер М.М.  

193. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Дядюрі Г.С. 

Вітер М.М.  

194. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Волосяну В.Г. 

Вітер М.М.  

195. Про надання дозволу на розроблення проекту Вітер М.М.  
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Цупренку В.В. 

196. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Іванюрі Н.В. 

Вітер М.М.  

197. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Іванюрі В.С. 

Вітер М.М.  

198. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Волосян В.Г. 

Вітер М.М.  

199. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Гладуну П.С. 

Вітер М.М.  

200. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Коваль Ю.М. 

Вітер М.М.  

201. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Рябку І.Г. 

Вітер М.М.  

202. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Дробіту Ю.П. 

Вітер М.М.  

203. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Делюрману М.О. 

Вітер М.М.  

204. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Колісник Г.Й. 

Вітер М.М.  

205. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Тагієвій Т.Т. 

Вітер М.М.  

206. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 

Вітер М.М.  
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господарства Рябко О.В. 
207. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Майданнику В.І. 

Вітер М.М.  

208. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Бабичу В.П. 

Вітер М.М.  

209. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Бабич Т.В. 

Вітер М.М.  

210. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Орлик А.Д. 

Вітер М.М.  

211. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Дикій Т.М. 

Вітер М.М.  

212. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Мироненку Р.В. 

Вітер М.М.  

213. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Мироненку В.М. 

Вітер М.М.  

214. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Цишевській О.М. 

Вітер М.М.  

215. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Свириденко О.П. 

Вітер М.М.  

216. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Зайцеву В.І. 

Вітер М.М.  

217. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Бакунцю М.П. 

Вітер М.М.  
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218. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Колісник Л.С. 

Вітер М.М.  

219. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Подфігурному Д.Д. 

Вітер М.М.  

220. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Артеменку В.О. 

Вітер М.М.  

221. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Чорногорцю В.І. 

Вітер М.М.  

222. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Козупляці К.О. 

Вітер М.М.  

223. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Артеменку О.Г. 

Вітер М.М.  

224. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства учаснику АТО Коломійцю Р.С. 

Вітер М.М.  

225. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Кононенку А.А. 

Вітер М.М.  

226. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства  Калініченку Т.П. 

Вітер М.М.  

227. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Баклану О.О. 

Вітер М.М.  

228. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Лозовому В.І. 

Вітер М.М.  

229. Про надання дозволу на розроблення проекту Вітер М.М.  
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Кулиничу Ю.Ю. 

230. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Тішиній С.С. 

Вітер М.М.  

231. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Кузьменку М.М. 

Вітер М.М.  

232. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського 
господарства Барабулі К.І. 

Вітер М.М.  

233. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Капелюшній 
Т.Ф. 

Вітер М.М.  

234. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Мартиновій 
О.М. 

Вітер М.М.  

235. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва 
Александровій Н.А. 

Вітер М.М.  

236. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуального садівництва Ковальчуку 
О.А. 

Вітер М.М.  

237. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Шишці Л.П. 

Вітер М.М.  

238. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування будинку, господарського 
будинку і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Голинському І.В. 

Вітер М.М.  

239. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 

Вітер М.М.  
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Виннику Л.В. 
240. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Кондратенко Н.О. 

Вітер М.М.  

241. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Петренко К.С. 

Вітер М.М.  

242. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Черкес Т.Г. 

Вітер М.М.  

243. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Буковській Н.С. 

Вітер М.М.  

244. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Буковській Н.С. 

Вітер М.М.  

245. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Чорнобаю Г.І. 

Вітер М.М.  

246. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Овчаренку М.Г. 

Вітер М.М.  

247. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 

Вітер М.М.  
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Чабану О.С. 

248. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для ведення особистого селянського господарства 
Парієнко Т.К. 

Вітер М.М.  

249. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
для індивідуального садівництва Невмержицькому О.С.  

Вітер М.М.  

250. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Кучеренко І.О.  

Вітер М.М.  

251. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду для городництва Нагірному Ю.П.  

Вітер М.М.  

252. Про надання дозволу на виготовлення технічноої 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність для ведення товарного 
сільсськогосподарського виробництва на земельну 
частку (пай) Досужій Т.В.  

Вітер М.М.  

253. Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання № 172 
від 26 лютого 2021 року «Про встановлення граничного 
розміру площі земельних ділянок, які передаються в 
оренду громадянам, для сінокосіння і випасання худоби 
та/або для городництва, на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 

Вітер М.М.  

254. Про внесення змін до рішення 8 сесії 8 скликання № 171 
від 26 лютого 2021 року «Про встановлення розміру 
ставок орендної плати за користування земельними 
ділянками на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області 

Вітер М.М.  

255. Про внесення змін в рішення 10 сесії 8 скликання № 422 
від 02 квітня 2021 року «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Шольці В.О.  

Вітер М.М.  

256. Про внесення змін до рішення 26 сесії 7 скликання 
Підлісненської сільської ради від 13 березня 2019 року 

Вітер М.М.  
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№ 325 «Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою на земельні ділянки для ведення лісового 
господарства та передачу їх у постійне користування ДП 
«Олександрівське ЛГ»  

257. Про внесення змін до рішення 45 сесії 7 скликання 
Олександрівської селищної ради від 20 грудня 2019 року 
№ 1048 «Про надання дозволу Радзевилу А.В. на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства в селі Китайгород» 

Вітер М.М.  

258. Про внесення змін до діючих договорів оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

Вітер М.М.  

259. Про припинення користування земельними ділянками у 
зв’язку з добровільними відмовами.  

Вітер М.М.  

 
Селищний голова: Запропонував обрати тимчасову лічильну комісію, оскільки 
на засіданні відсутній секретар селищної ради Брайко Віталій Вікторович та 
розподілити обов’язки між членами тимчасової лічильної комісії.  
Депутат Мулявка І.В. запропонував обрати головою тимчасової лічильної комісії 
депутата селищної ради Безпечного Сергія Миколайовича.  
Селищний голова запропонував обрати секретарем тимчасової лічильної комісії 
депутата селищної ради Половенко Тетяну Іванівну, членом тимчасової 
лічильної комісії Ковтун Людмилу Володимирівну.  
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Обрати головою тимчасової лічильної комісії депутата селищної ради 
Безпечного Сергія Миколайовича. 
2. Обрати секретарем тимчасової лічильної комісії депутата селищної ради 
Половенко Тетяну Іванівну.  
3. Обрати членом тимчасової лічильної комісії депутата селищної ради Ковтун 
Людмилу Володимирівну (протокол №6 засідання тимчасової лічильної комісії 
Олександрівської селищної ради 14 сесії VIII скликання від 29.06.2021 року 
додається). 
          Депутат Кобилінський І.М. покинув залу засідань. 
Селищний голова: Питання попередньо розглянуті, обговорені і погоджені на 
спільному засіданні постійних комісій. У кого є зміни та доповнення?  

Депутат Безпечний С.М. запропонував зняти з порядку денного розгляд 
питання № 125.4 «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
сервітуту для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку (код КВЦПЗ – 02.03) адресою: вулиця Садова 30, селище міського типу 
Олександрівка Олесандрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області».  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                        
Безпечного С.М. Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-9,  
«проти»-0,  
«утримались»-8, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №3. 
 
        Депутат Голуб М.О. та депутат Безпечний С.М. запропонували перенести 
розгляд питаннь № 123.3.70, № 124.3.71 та питання № 125.4 першими в порядку 
денному. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата Голуба М.О. та 
депутата Безпечного С.М. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-11,  
«проти»-1,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №4. 
 
         Депутат Безпечний С.М. запропонував розглянути питання № 16 «Про 
внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 84 «Про 
бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік» першим 
в порядку денному. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                 
Безпечного С.М. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №5. 
 
        Депутат Голуб М.О. запропонував перенести питання № 123.3.70, № 
124.3.71 та питання № 125.4 першими під час розгляду земельних питань 
порядку денного. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                     
Голуба М.О. Лічильній комісії провести облік голосів. 
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №6. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування затвердження порядку денного         
зі змінами. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Порядок денний прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №7. 
  
1. Селищний голова: Слово для розгляду першого питання надається 
начальнику фінансового відділу Олександрівськоїселищної ради Шияті 
Валентині Іванівні.   
Шията В.І.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про внесення змін до 
рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 84 «Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік».  
Селищний голова: Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та 
інвестиційної діяльності запропонувала внести зміни до проєкту рішення про 
внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 84 «Про 
бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2021 рік», а саме:  
«Відповідно до розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 24 червня 2021 року № 476-р «Про затвердження додаткового 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на 2021 рік»:  
 збільшити доходи бюджету Олександрівської селищної громади                        
на 1 054 234 грн; 
 збільшується видаткова бюджету Олександрівської селищної громади                   
на 1 054 234 грн, з них по загальному фонду на 891250 грн, по спеціальному 
фонду на 162 984 грн: 
 по КПКВК МБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет» на 347 300 грн; 
  
 
          по КПКВК МБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
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школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»                    
на 706 934 грн (з/Ф 560 250 грн, с/ф – 146 684 грн). 
  
          За рахунок перерозподілу:  
 по КПКВК МБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» зменшити видатки 366 700 грн; 
 
 по КПКВК МБ 1010 «Надання дошкільної освіти» збільшуються видатки 
по загальному фонду на 64 100 грн; 
 
 по КПКВК МБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» збільшуються видатки по загальному фонду                            
на 252 600 грн; 
 
 по КПКВК МБ 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа»» збільшуються видатки на 50 000 грн, з них по загальному фонду                           
на 33 700 грн, по спеціальному фонду на 16 300 грн.  
  
           По КПКВК МБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
за рахунок коштів селищного бюджету, викласти назву об’єктів інвестиційного 
спрямування в такій редакції:  
 
 1) коригування проектно-кошторисної документації про проекту 
«Капітальний ремонт Красносільського закладу дошкільної освіти (дитячий 
садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, 27326 с. Красносілля, вул. Нова, буд. 12 (коригування)» (12 000 грн); 
  
 2) виготовлення проєктно-кошторисної документації по проєкту 
«Капітальний ремонт (системи опалення, покрівлі, утеплення фасадів та заміна 
частини віконних блоків приміщення Олександрівського НВК КЗ 
«Олександрівське НВО №2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області, 27300 смт Олександрівка, вул. Незалежності 
України, буд 89» (750 000 грн); 
  
 3) виготовлення проєктно-кошторисної документації по проєкту 
«Будівництво твердопаливної модульної котельні потужністю 700 кВт для 
опалення приміщення Олександрівського НВК КЗ «олександрівське НВО №2» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області, 27300 смт Олександрівка, вул. Незалежності України, буд. 89»        
(49 900 грн).  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт 
рішення прийняти за основу? Лічильній комісії провести облік голосів.  
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Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
За основу прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №8. 
 
Депутат Ковтун В.О. покинув залу засідання.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №9. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування. Хто за те, щоб даний проєкт 
рішення прийняти в цілому зі змінами? Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1020 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №10. 
 
Депутат Ковтун В.О. повернувся в залу засідання.  
 
2. Селищний голова: Наступне питання в порядку денному «Про регламент 
роботи Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області в новій редакції», доповідач Брайко Віталій Вікторович 
відсутній. Чи будуть якісь зауваження та пропозиції до даного проєкту рішення?  
 
Депутат Гончаренко Г.К. додав, що є зауваження по певних пунктах, викладених 
у регламенті роботи Олександрівської селищної ради, які суперечать між собою, 
а саме пункти № 10.1; № 12.1; № 10.11; № 10.4; № 13.2; № 16.2.5; № 16.5.6; № 
16.8; № 17.3; № 17.4; № 17.6; № 18.15; № 20.6; № 20.7; № 77.5; № 42.6; № 56.2. А 
тому, запропонував відправити даний проєкт рішення на доопрацювання.  
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Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію депутата                      
Гончаренка Г.К. Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-17,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-1. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №11. 
 
Депутат Бакаляр С.В. покинув залу засідання.  
 
3. Селищний голова: Слово для розгляду наступних дванадцяти питань 
порядку денного надається начальнику відділу економічного розвитку, 
інвестицій та комунальної власності  Тараненку Олександру Олександровичу.  
Тараненко О.О.: Ознайомив з проєктом рішення про встановлення єдиного 
податку на території Олександрівської селищної ради на 2022 рік. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії?  Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1021/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №12. 
 
4. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів на території 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування 
прийняття проєкту рішення за основу в цілому, як рішення нашої сесії. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення №1022 /додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №14. 
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5. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2022 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1023/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №15. 
 
6. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про податок 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів.  
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1024/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №16. 
 
7. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на території 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1025/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №17. 
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8. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
встановлення туристичного збору на території Олександрівської селищної ради 
на 2022 рік.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1026/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №18. 
 
9. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
становлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання на території 
Олександрівської селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1027/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №19. 
 
10. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної 
власності Олександрівської селищної ради.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1028/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №20. 
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11. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про 
затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів оренди майна 
комунальної власності Олександрівської селищної ради.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1029/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №21. 
 
12. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін до Програми інвестиційного іміджу Олександрівської селищної ради на 
2021 -2023 роки.  
 
Селищний голова: На засіданні виконавчого комітету від 15 червня 2021 року 
були запропоновані зміни до Програми інвестиційного іміджу, а саме: 
«доповнити розділ 4 «Напрямки діяльності та заходи програми» пунктом 4.6 
«для прийому звернень громадян, підвищення комунікації між виконавчими 
органами Олександрівської селищної ради, придбати мобільний телефон з двома 
SIM-картами Київстар та Vodafone за рахунок коштів селищного бюджету, 
орієнтовною вартістю п’ять тисяч гривень». 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані виконавчим 
комітетом. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Зміни прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №22. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому зі змінами. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
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Рішення прийнято. Рішення № 1030/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №23. 
 
13. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про внесення 
змін до Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради на 2021 рік.   
 
Селищний голова: На засіданні виконавчого комітету від 15 червня 2021 року 
були запропоновані зміни до проєкту рішення, а саме: «в проєктах, які 
заплановані до реалізації в 2021 році  в рамках Програми соціально-
економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради у розрізі 
населених пунктів та викласти пункт «Капітальний ремонт» в новій редакції: 
«Проведення санації (утеплення, заміна вікон, ремонт системи опалення, 
облицювання фасаду, облаштування подвір’я, ремонт покрівлі) 
Олександрівського НВК КЗ Олександрівського НВО №2 Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: вул. 
Незалежності України, 89, смт Олександрівка Кропивницького району 
Кіровоградської області».  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані виконавчим 
комітетом. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Зміни прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №24. 
 
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала в таблиці «проєкти, які заплановані до реалізації в 2021 році в 
рамках Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
Олександрівської селищної ради у розрізі населених пунктів» викласти в новій 
редакції пункт 5 «Виготовлення проєктно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт (системи опалення, покрівлі, утеплення фасадів та заміна 
частини віконних блоків) приміщення Олександрівського НВК КЗ 
«Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 27300 смт Олександрівка вул. Незалежності 
України, буд. 89», пункт 6 «Виготовлення проєктно-кошторисної документації 
«Будівництво твердопаливної модульної котельні потужністю 700 кВт для 
опалення приміщення Олександрівського НВК КЗ «Олександрівське НВО № 2» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. 27300 смт Олександрівка, вулиця Незалежності України, буд. 89»,           
пункт 37 «Капітальний ремонт Красносільського закладу дошкільної освіти 
(дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
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Кіровоградської області. 27326 с. Красносілля, вул. Нова, буд. 12 (коригування)» 
та додати пунктом 7 «Будівництво твердопаливної модульної котельні 
потужністю 700 кВт для опалення приміщення Олександрівського НВК КЗ 
«Олександрівське НВО № 2» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області. 27300 смт Олександрівка, вулиця Незалежності 
України, буд. 89», пунктом 38 «Корегування проектно-кошторисної документації 
по проекту «Капітальний ремонт Красносільського закладу дошкільної освіти 
(дитячий садок) Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області. 27326 с.Красносілля, вул. Нова, буд. 12 (коригування)».  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування зміни, запропоновані комісією з 
питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній 
комісії провести облік голосів. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Зміни прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №25. 
 
Депутат Вербовська А.В. покинула залу засідання.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому зі змінами. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1031/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №26. 
 
14. Тараненко О.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про надання 
згоди на прийняття майна з державної у комунальну власність Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області.  
 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
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«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1032/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №27. 
 
15. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу соціального захисту населення Антіповій Ірині 
Олександрівні. 
Антіпова І.О.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про внесення змін до 
комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
Олександріввської селищної ради на 2021-2025 роки.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1033/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №28. 
 
16. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику комунального закладу «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді» Безпечній Світлані Анатоліївні.  
Безпечна С.А.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про затвердження 
переліку соціальних послуг та категорій осіб/сімей – отримувачів соціальних 
послуг.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-3. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1034/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №29. 
 
Депутат Вербовська А.В. повернулася в залу засідання.  
 
17. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
головному бухгалтеру Олександрівської селищної ради Семенченко Ірині 
Вікторівні.  



35 
 

Семенченко І.В.: Ознайомила присутніх з проєктом рішення про затвердження 
Положення про преміювання посадових осіб, службовців, керівників 
підприємств, установ та закладів комунальної власності Олександрівської 
селищної ради. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення?  
Комісія з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 
запропонувала внести зміни до проєкту рішення селищної ради «Про 
затвердження Положення про преміювання посадових осіб, службовців, 
керівників підприємств, установ та закладів комунальної власності 
Олександрівської селищної ради», а саме: рекомендувати голові селищної ради 
створити комісію з даного питання та внести проект зі змінами на розгляд 
чергової сесії.  
Селищний голова: Ставлю на голосування пропозицію комісії з питань 
бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-10,  
«проти»-0,  
«утримались»-6, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №30. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому зі змінами. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято. 
Результати поіменного голосування у додатку №31. 
 
18. Селищний голова: Слово для розгляду наступного питання надається 
начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Панченку Ярославу Олексійовичу.  
Панченко Я.О.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про прийняття у 
комунальну власність Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області водогону, водонапірних башт та артезіанських 
свердловин в с. Михайлівка.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  



36 
 

«за»-16,  
«проти»-0,  
«утримались»-0, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1035/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №32. 
 
19. Селищний голова: Слово для розгляду земельних питань надається 
начальнику відділу земельних ресурсів та просторового планування Вітру 
Миколі Михайловичу.  
Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про скасування рішення 
Олександрівської селищної ради від 02 квітня 2021 року № 569. 
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-15,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-0. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1036/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №33. 
 
20. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про затвердження 
проєкту землеустрою та передачу в постійне користування земельної ділянки 
ОСББ «Садова 30» по вулиці Садова, 30 в смт Олександрівка.  
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-3, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №34. 
 
Представник ОСББ «Садова 30» Щелконогова І.О. ознайомила депутатів 
селищної ради з історією виникнення спорів щодо земельної ділянки по                        
вул. Садова, 30 та звернулася з проханням повторно переголосувати за проєкт 
рішення «Про затвердження проекту землеустрою та передачу в постійне 
користування земельної ділянки ОСББ «Садова 30» по вулиці Садова, 30 в                       
смт Олександрівка». Депутат Ковтун В.О. підтримав представника ОСББ 
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«Садова 30» та запропонував депутатам селищної ради повторно переголосувати 
по даному проєкту рішення.  
 
Селищний голова: Ставлю на голосування повторний розгляд проєкту рішення 
про затвердження проекту землеустрою та передачу в постійне користування 
земельної ділянки ОСББ «Садова 30» по вулиці Садова, 30 в смт Олександрівка. 
Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Пропозицію прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №35. 
 
Селищний голова: Ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження 
проекту землеустрою та передачу в постійне користування земельної ділянки 
ОСББ «Садова 30» по вулиці Садова, 30 в смт Олександрівка. Лічильній комісії 
провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-14,  
«проти»-0,  
«утримались»-2, 
«не голосували»-2. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення прийнято. Рішення № 1037/додається/. 
Результати поіменного голосування у додатку №36. 
Депутат Бурківська А.О. покинула залу засідань. 
 
21.  Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про погодження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ – 02.03) 
адресою: вулиця Садова, 30, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області.  
 
Селищний голова зачитав лист із пропозиціями від членів ОСББ «Садова 30»,                  
в якому йдеться про те, що згідно ст.46 ч.13 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» загальними зборами громадян членів ОСББ «Садова 30» 
вирішено внести пропозиції на засідання чотирнадцятої сесії восьмого 
скликання, а саме: 

 – зняти з розгляду земельних питань порядку денного питання                           
№125.4 «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
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сервітуту для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку (код КВЦПЗ – 02.03) адресою: вулиця Садова, 30, селище міського типу 
Олександрівка Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області»,  як  такого, що не відповідає чинному законодавству 
та без погодження мешканців ОСББ «Садова 30», які заперечують надання                  
будь-якого права користування своєю прибудинковою територією стороннім 
особам, а саме: Котляренку Ю.І.  

Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування проєкт рішення 
про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для будівництва 
і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ – 02.03) 
адресою: вулиця Садова, 30, селище міського типу Олександрівка 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області. Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-0,  
«проти»-10,  
«утримались»-5, 
«не голосували»-3 . 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №37. 
Депутат Голуб М.О. покинув залу засідань. 
 
22. Вітер М.М.: Ознайомив присутніх з проєктом рішення про резервування 
земельних ділянок та створення громадських пасовищ та сіножатей на території 
Олександрівської селищної ради.   
Селищний голова: Чи є зміни та доповнення? Немає, ставлю на голосування. 
Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, як рішення 
нашої сесії? Лічильній комісії провести облік голосів. 
Результати голосування:  
«за»-13,  
«проти»-0,  
«утримались»-1, 
«не голосували»-4. 
В голосуванні бере участь селищний голова. 
Рішення не прийнято.  
Результати поіменного голосування у додатку №38. 
 
23. Селищний голова: переходимо до розгляду питань порядку денного: 
різне. Чи є питання? 
Староста села Підлісне Кармазін С.А. наголосив, що розорювання сінокосів та 
пасовищ призведе до стрімкого скорочення поголів’я великої рогатої худоби та 
до масштабного закриття тваринницьких комплексів, оскільки селянам не 
залишається місця для вирощування сільгоспкультур та для випасання великої 
рогатої худоби. Староста Кармазін С.А. запропонував створити громадські 
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пасовища та сіножаті задля збереження сільського господарства на території 
Олександрівської громади.  
 
Депутат Безпечний С.М. запропонував доручити старостам Олександрівської 
селищної ради обговорити питання щодо створення громадських пасовищ та 
сіножатей з жителями відповідних населених пунктів та внести пропозиції на 
засідання постійної комісії з питань сільського господарства, 
землекористування, екології та раціонального використання природних 
ресурсів.  
 
Селищний голова:  

 
Шановні депутати! 

 
Пропоную завершити роботу пленарного засідання чотирнадцятої сесії 

восьмого скликання. Питання порядку денного, що залишилися не 
розглянутими, розглянути на наступному пленарному засіданні                        
30 червня 2021 року.  

 
Чи є бажаючі доповнити?  
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 
 

 
 

 
Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


