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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ДЕПУТАТІВ  

від 24.04.2018 (34 сесія 7 скликання) 

Результати голосування рішень Заводської міської ради 

Всього депутатів 26. На момент відкриття сесії міської ради присутні 16 депутатів.  

З 11 питання відсутній Дроб'язко О.В. 

Відсутні депутати:  

Барановський Р.І., Білокур О.Ю., Глушко О.В.,  Грибовод О.С.,  Дробязко В.В., Івахно С.Ю., Котельник 

А.І., Роман Н.С., Тищенко Л.В., Ярміш Н.В. 

№п/п Перелік рішень Голосування 

1. Про внесення змін до бюджету на 2018 рік. За – 17 

2. Про звернення Лохвицької РДА. За – 17 

3. Про звернення відділу «Лохвицьке бюро правової допомоги». За – 17 

4. Про затвердження договорів. За – 17 

5. Про розгляд звернення ФОП Назаревської І.В. За – 17 

6. 
Про надання ФОП Коленку М.П. в оренду кімнати №1 по                

вул. Шкільній,13. 
За – 17 

7. 

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 

2018 рік, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету. 

За – 17 

8. 
Про визначення об’єктів з поточного та капітального ремонту 

дорожньої інфраструктури міста в 2018 році.  
За – 17 

9. Про найменування нової вулиці в с. Вишневе.  За – 17 

10. 

Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

За – 17 

11. 

Про розгляд клопотання Релігійної організації «Релігійна 

громада євангельських християн «Церква Божа Сім’я» щодо 

надання в користування земельної ділянки. 

За – 16 

12. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності. 

За – 16 

13. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності. 

За – 16 

14. 

Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

За – 16 

15. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності. 

За – 16 

16. 
Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок.  

За – 15  
Не голосували – 1 

(Богатир С.В.) 

17. 

Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості). 

За – 16 

18. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності. 

За – 16 

19. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності. 

За – 16 

  

* Кількість депутатів: 16 

 Проти:0, Утрималися:0,Не голосували:1, Відсутні:10. 

 


