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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ДЕПУТАТІВ  

від 30.08.2017 (26 сесія 7 скликання) 

Результати голосування рішень Заводської міської ради 

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

 

Відсутні депутати:  

Барановський Р.І., Білокур О.Ю., Богатир С.В., Глушко О.В., Горожинський М.І., Грибовод О.С.,  

Єрьоменко Т.І., Зленко О.М., Роман Н.С., Ярміш Н.В. 

 

№п/п Перелік рішень Голосування 

1. Про внесення змін до бюджету на 2017 рік. За – 17 
2. Про направлення вільних лишків. За – 17 

3. 
Про порядок підготовки питань на сесію  міської ради та оформлення 

рішень. 
За – 17 

4. 

Про спільний проект Заводської міської ради та Бодаквянської сільської 

ради Лохвицького району «Впровадження енергозберігаючих заходів:  

«Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. 

Садовій, 2а з утепленням, заміною  вікон і дверей та інженерних мереж 

майнового комплексу  АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького 

району  Полтавської області». 

За – 17 

5. 
Про затвердження переліку проектів-переможців громадського бюджету 

м.Заводського на 2017 рік. 
За – 17 

6. 
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 
За – 17 

7. 
Про надання дозволу на розробку  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
За – 17 

8. 
Про надання дозволу на розробку  технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
За – 17 

9. Про внесення змін в рішення ради. За – 17 

10. Про внесення змін в рішення ради. За – 17 

11. 
Про розгляд клопотання ТОВ «Українська агропромислова група «ЕКСОЛ» 

щодо вилучення з користування земельної ділянки. 
За – 17 

12. 
Про розгляд клопотання ТОВ «Українська агропромислова компанія 

«ЕКСОЛ» щодо надання в оренду земельної ділянки. 
За – 17 

13. 
Про розгляд клопотання ФОП Пінчука Д.С. щодо вилучення  земельної 

ділянки. 
За – 17 

14. Про розгляд заяви Тищенка В.М. щодо надання в оренду земельної ділянки. За – 17 

15. Про розгляд заяви Єни С.П. щодо встановлення ставки орендної плати. За – 17 

16. Про затвердження рішень виконкому.  За – 17 

17. 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що посвідчує 

право власності. 
За – 17 

18. 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує 

право власності. 
За – 17 

19. 
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання  земельної ділянки.  
За – 17 

20. 
Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою  

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 
За – 16 

Не голосували – 1 
(Івахно С.Ю.) 

 

* Кількість депутатів: 16 

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


