
Журнал 

реєстрації рішень, які були прийняті на першому пленарному засіданні  

двадцять п’ятої сесії Олександрівської селищної ради  

восьмого скликання 28 січня 2022 року 

 

№ 

п/п 

Питання, 

які розглядалися на засіданні сесії 

№ 

сесії 

 

Дата 

проведення 

сесії 

Реєстраці

йний 

номер  

рішення 

124.  Про внесення змін до рішення селищної ради від 17 

грудня 2021 року №3138 «Про бюджет 

Олександрівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік». 

25-1 28.01.2022 3579  

125.  Про затвердження Положення про внутрішньо-

фінансовий контроль та аудит використання коштів, 

інших активів виконавчими органами 

Олександрівської селищної ради та підприємствами, 

установами, організаціями, закладами комунальної 

власності Олександрівської селищної 

територіальної громади. 

25-1 28.01.2022 3580  

126.  Про затвердження Методики розрахунку орендної 

плати за майно комунальної   власності 

Олександрівської селищної територіальної громади. 

25-1 28.01.2022 3581  

127.  Про затвердження плану роботи Олександрівської 

селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області на 

2022 рік. 

25-1 28.01.2022 3582  

128.  Про внесення змін до складу постійної комісії 

Олександрівської селищної ради з питань 

регламенту та депутатської діяльності, захисту та 

правопорядку. 

25-1 28.01.2022 3583  

129.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Балюк Ю.О. 
25-1 28.01.2022 3584  

130.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Федотову М.В. 
25-1 28.01.2022 3585  

131.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Бровіцькому В.В. 
25-1 28.01.2022 3586  

132.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Навроцькому Ю.В. 
25-1 28.01.2022 3587  

133.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Навроцькій Я.А. 
25-1 28.01.2022 3588  

134.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Сірій О.В. 
25-1 28.01.2022 3589  

135.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Навроцькому Ю.В. 

25-1 28.01.2022 3590  

136.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального 

дачного будівництва Навроцькій Л.М. 

25-1 28.01.2022 3591  

137.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
25-1 28.01.2022 3592  
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ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Загинайку А.Г. 

138.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Загинайко О.А. 

25-1 28.01.2022 3593  

139.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального дачного 

будівництва Навроцькій Я.А. 

25-1 28.01.2022 3594  

140.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Навроцькій Я.А. 
25-1 28.01.2022 3595  

141.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Загинайко О.А. 
25-1 28.01.2022 3596  

142.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Федорову П.Г. 
25-1 28.01.2022 3597  

143.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф. 
25-1 28.01.2022 3598  

144.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Уразовській К.М. 
25-1 28.01.2022 3599  

145.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Цимбалюку А.А. 
25-1 28.01.2022 3600  

146.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Барбулу Д.А. 
25-1 28.01.2022 3601  

147.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Коліснику С.Г. 
25-1 28.01.2022 3602  

148.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою у власність для ведення 

особистого селянського господарства Коліснику 

С.Г. 

25-1 28.01.2022 3603  

149.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою у власність для ведення 

особистого селянського господарства Олефіренку 

І.І. 

25-1 28.01.2022 3604  

150.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Коненку В.В. 

25-1 28.01.2022 3605  

151.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Волковій О.М. 
25-1 28.01.2022 3606  

152.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Цимбал Т.М. 
25-1 28.01.2022 3607  

153.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Мільченко С.І. 
25-1 28.01.2022 3608  

154.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Мільченку В.В. 
25-1 28.01.2022 3609  

155.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Мільченко О.В. 
25-1 28.01.2022 3610  

156.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою Прокопенко О.В. 
25-1 28.01.2022 3611  

157.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Шевченко К.А. 
25-1 28.01.2022 3612  

158.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 25-1 28.01.2022 3613  



3 

 

проекту землеустрою Собченку О.Г. 

159.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою Жигунову Д.А. 
25-1 28.01.2022 3614  

160.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Дорофеєву О.В. 
25-1 28.01.2022 3615  

161.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Торбенку А.С. 
25-1 28.01.2022 3616  

162.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Носовій І.С. 
25-1 28.01.2022 3617  

163.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Куралєсіній Ю.Ф. 
25-1 28.01.2022 3618  

164.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Оношенку А.О. 
25-1 28.01.2022 3619  

165.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Штогрін О.Г. 
25-1 28.01.2022 3620  

166.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Славич А.В. 
25-1 28.01.2022 3621  

167.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Славич Г.А. 
25-1 28.01.2022 3622  

168.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Андрєєвій Т.В. 
25-1 28.01.2022 3623  

169.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Нетребі Н.В. 
25-1 28.01.2022 3624  

170.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Молозовенку С.С. 
25-1 28.01.2022 3625  

171.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Молодченку Д.В. 
25-1 28.01.2022 3626  

172.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Бутиріній К.А. 
25-1 28.01.2022 3627  

173.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Мурчику В.М. 
25-1 28.01.2022 3628  

174.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Цимбал Л.Ф. 
25-1 28.01.2022 3629  

175.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Гріцику С.М. 
25-1 28.01.2022 3630  

176.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення 

документації із землеустрою Молодченко В.Г. 
25-1 28.01.2022 3631  

177.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                         

Мамалату Д.В. 

25-1 28.01.2022 3632  

178.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                    

Халявці Н.І. 

25-1 28.01.2022 3633  

179.   Про затвердження проекту землеустрою та 

передачу у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                                 

Декаловій О.В. 

25-1 28.01.2022 3634  

180.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Декалову.В.В. 

25-1 28.01.2022 3635  

181.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 25-1 28.01.2022 3636  
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у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства учаснику АТО 

Січкарю С.В. 

182.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства            

Касапенко Н.С. 

25-1 28.01.2022 3637  

183.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства учаснику АТО 

Лозовому І.О. 

25-1 28.01.2022 3638  

184.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства   Георгієвій 

К.В. 

25-1 28.01.2022 3639  

185.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства       Георгієвій 

М.В. 

25-1 28.01.2022 3640  

186.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                   

Осипенко Г.С. 

25-1 28.01.2022 3641  

187.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Криворог Л.А. 

25-1 28.01.2022 3642  

188.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                  

Крикун О.І. 

25-1 28.01.2022 3643  

189.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Вихрист Н.В. 

25-1 28.01.2022 3644  

190.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства               

Волосяну В.Г. 

25-1 28.01.2022 3645  

191.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Мустафаєвій 

О.В. 

25-1 28.01.2022 3646  

192.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                  

Натяган Н.А. 

25-1 28.01.2022 3647  

193.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Лисенку М.М. 

25-1 28.01.2022 3648  

194.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 
25-1 28.01.2022 3649  
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особистого селянського господарства                

Козлітіну О.В. 

195.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Новохатній 

Ю.Г. 

25-1 28.01.2022 3650  

196.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Осіповій Я.Ю. 

25-1 28.01.2022 3651  

197.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Чорноморець 

В.В. 

25-1 28.01.2022 3652  

198.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Кулиничу Я.Ю. 

25-1 28.01.2022 3653  

199.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                   

Маган Н.М. 

25-1 28.01.2022 3654  

200.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Голинському 

В.М. 

25-1 28.01.2022 3655  

201.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Голинській 

Н.М. 

25-1 28.01.2022 3656  

202.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Максимовій 

В.О. 

25-1 28.01.2022 3657  

203.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                  

Варову О.П. 

25-1 28.01.2022 3658  

204.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                 

Малетич Г.М. 

25-1 28.01.2022 3659  

205.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                   

Зеленько Т.В. 

25-1 28.01.2022 3660  

206.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                     

Діхтярю Ю.В. 

25-1 28.01.2022 3661  

207.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Гаращенко 

25-1 28.01.2022 3662  
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Г.Ю. 

208.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Правосудько 

О.П. 

25-1 28.01.2022 3663  

209.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Вознику А.П. 

25-1 28.01.2022 3664  

210.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Вознику С.П. 

25-1 28.01.2022 3665  

211.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства учаснику АТО 

Суржику С.А. 

25-1 28.01.2022 3666  

212.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                   

Лалак Л.В. 

25-1 28.01.2022 3667  

213.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                 

Кравчук О.А. 

25-1 28.01.2022 3668  

214.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Рябку І.Г. 

25-1 28.01.2022 3669  

215.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Поморцевій 

Т.О. 

25-1 28.01.2022 3670  

216.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Сікорському 

В.М. 

25-1 28.01.2022 3671  

217.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства              

Марфулі Р.В. 

25-1 28.01.2022 3672  

218.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

Крушеніцькому Ю.С. 

25-1 28.01.2022 3673  

219.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Калініченку 

В.М. 

25-1 28.01.2022 3674  

220.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Терещенку 

К.І. 

25-1 28.01.2022 3675  

221.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 25-1 28.01.2022 3676  
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у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Голинському 

Р.А. 

222.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                 

Рудому О.Д. 

25-1 28.01.2022 3677  

223.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                 

Колісник А.М. 

25-1 28.01.2022 3678  

224.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Коркодєлу С.І. 

25-1 28.01.2022 3679  

225.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                   

Парієнко Т.К. 

25-1 28.01.2022 3680  

226.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Орлик В.І. 

25-1 28.01.2022 3681  

227.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                    

Гутіній А. А. 

25-1 28.01.2022 3682  

228.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства     Коваленку 

Р.О. 

25-1 28.01.2022 3683  

229.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                   

Тішину Д.В. 

25-1 28.01.2022 3684  

230.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                   

Носовій К.М. 

25-1 28.01.2022 3685  

231.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Пустовіту Л.Г. 

25-1 28.01.2022 3686  

232.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства              

Порядьку В.В. 

25-1 28.01.2022 3687  

233.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства учаснику АТО 

Топору Є.О. 

25-1 28.01.2022 3688  

234.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства               

Савченко О.М. 

25-1 28.01.2022 3689  
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235.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Савченку М.М. 

25-1 28.01.2022 3690  

236.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Руденку В.М. 

25-1 28.01.2022 3691  

237.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства Скрипнику 

В.О. 

25-1 28.01.2022 3692  

238.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства              

Цупренку В.В. 

25-1 28.01.2022 3693  

239.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства               

Штанці Л.О. 

25-1 28.01.2022 3694  

240.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства                

Лисенко Л.В. 

25-1 28.01.2022 3695  

241.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства учаснику АТО 

Дмитровій К.О. 

25-1 28.01.2022 3696  

242.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства учаснику АТО 

Дмитрову В.В. 

25-1 28.01.2022 3697  

243.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства              

Жовтенко Г.В. 

25-1 28.01.2022 3698  

244.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу 

у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства         

Тимченко Н.А. 

25-1 28.01.2022 3699  

 


