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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ДЕПУТАТІВ  

від 27.03.2018 (33 сесія 7 скликання) 

Результати голосування рішень Заводської міської ради 

Всього депутатів 26. На момент відкриття сесії міської ради присутні 15 депутатів. 

Відсутні депутати:  

Авраменко В.А., Барановський Р.І., Білокур О.Ю., Богатир С.В., Глушко О.В.,  Грибовод О.С.,  Дробязко В.В., 

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

 

№п/п Перелік рішень Голосування 

1. 
Інформація про стан законності та боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку за результатами діяльності поліції. 
За – 16 

2. Про направлення вільних лишків. За – 16 

3. Про звернення Лохвицької РДА. За – 16 

4. 
Про реєстрацію комунальної власності за територіальною громадою       

м. Заводське об’єкта нерухомого майна. 
За – 16 

5. 
Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
За – 16 

6. 
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що 

посвідчують право власності. 
За – 16 

7. 
Про розгляд клопотання КП «Комунсервіс» щодо передачі земельних 

ділянок в постійне користування. 
За – 16 

8. 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

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

посвідчує право власності. 
За – 16 

9. Про внесення змін в рішення ради. За – 16 

10. Про внесення змін в рішення ради. За – 16 

11. 
Про надання дозволу на розробку технічних документацій  із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 
За – 16 

12. 
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
За – 16 

13. 
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
За – 16 

14. Про розгляд пропозиції Токарівської сільської ради. За – 16 

15. Про розгляд пропозиції Токарівської сільської ради. За – 16 
  

* Кількість депутатів: 15 

 Проти:0, Утрималися:0,Не голосували:0, Відсутні:11. 

 

 

 


