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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ДЕПУТАТІВ  
від 20.11.2019 (49 сесія 7 скликання) 

Результати голосування рішень Заводської міської ради 
Всього депутатів 26. На момент відкриття сесії міської ради присутні 15 депутатів.  

Відсутні депутати: Барановський Р.І., Богатир С.В., Грибовод О.С., Глушко О.В., Зленко О.М., Івахно С.Ю.,   

Котельник А.І., Горожинський М.І., Мельник В.Т., Тищенко Л.В., Шинкаренко С.І. 

 

№п/п Перелік рішень Голосування 
1. Про внесення змін до бюджету міської ради на 2019 рік. За – 16 
2. Про направлення вільних лишків. За – 16 

3. 

Про затвердження програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Заводської міської ради на 2019 – 2021 роки 

(в новій редакції). 
За – 16 

4. 
Про надання ФОП Матяшу В.В. в оренду приміщення поліклінічного 

відділення. 
За – 16 

5. 
Про надання ФОП Матяшу Л.В. в оренду приміщення поліклінічного 

відділення. 
За – 16 

6. Про зняття з квартири № 37 по вул. Шкільній, 13 статусу службової. За – 16 

7. 

Про встановлення для Червонозаводського  комунального ринку 

розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського 

бюджету на 2020 рік. 
За – 16 

8. 

Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності.  
За – 16 

9. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

посвідчує право комунальної власності.  
За – 16 

10. 
Про розгляд заяви Шарова-Кайля О.А. щодо надання в оренду 

земельної ділянки. 
За – 16 

11. 

Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), що посвідчують право спільної власності.  
За – 16 

12. 
Про розгляд клопотання ТзОВ «Райз-Цукор» щодо вилучення 

земельної ділянки. 
За – 16 

13. 
Про розгляд клопотання ТзОВ «Хустянське» щодо надання в оренду 

земельної ділянки та стосовно зменшення ставки орендної плати.  
За – 16 

14. 
Про розгляд клопотання ТзОВ «Райз-Цукор» щодо зменшення ставки 

орендної плати. 
За – 16 

15. 
Про розгляд заяви Микитенка А.О. щодо надання в оренду земельної 

ділянки.  
За – 16 

16. 
Про розгляд заяви Микитенка А.О. щодо зменшення ставки орендної 

плати. 
За – 16 

17. 

Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності.  
За – 16 

18. 
Про розгляд заяви Пшеничко Н.В. щодо зменшення ставки орендної 

плати. 
За – 16 

19. 
Про розгляд клопотання ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» щодо зменшення 

ставки орендної плати.  
За – 16 

20. 

Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), що посвідчують право власності.  
За – 16 

21. 
Про розгляд клопотання ФОП Барабаша О.А. щодо зменшення 

ставки орендної плати. 
За – 16 

22. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

посвідчує право комунальної власності.  
За – 16 

23. 
Про розгляд заяви Стеблянка А.М. щодо надання в оренду земельної 

ділянки.  
За – 16 

24. 
Про розгляд заяви Павленко І.Ф. щодо зменшення ставки орендної 

плати. 
За – 16 

25. 
Про розгляд заяви Сороки С.М. щодо зменшення ставки орендної 

плати. 
За – 16 
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26. 
Про розгляд заяви Сороки С.М. щодо дострокового припинення 

земельного сервітуту. 
За – 16 

27. 
Про розгляд заяви Сороки С.М. щодо надання в оренду земельної 

ділянки та зменшення ставки орендної плати на 2020 рік.  
За – 16 

28. 
Про розгляд заяви Шикоти М.В. щодо зменшення ставки орендної 

плати. 
За – 16 

29. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

посвідчує право власності. 
За – 16 

30. 
Про дострокове припинення договору земельного сервітуту з                              

ФОП Мотренком О.І. 
За – 16 

31. 
Про розгляд клопотання ПП «Компанія «Надєжда» щодо надання в 

оренду земельної ділянки.  
За – 16 

32. 
Про розгляд заяви Ступника В.П. щодо вилучення з користування 

земельної ділянки.  
За – 16 

33. 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право комунальної власності.  
За – 16 

34. 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу  земельної ділянки.  
За – 16 

35. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

посвідчує право комунальної власності.  
За – 16 

36. 
Про розгляд заяви Карпенко М.О. щодо надання в оренду земельної 

ділянки.  
За – 16 

37. 

Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що посвідчує право власності. 
За – 16 

38. 
Про надання пільги зі сплати земельного податку на 2020 рік для 

Червонозаводського комунального ринку. 
За – 16 

 

* Кількість депутатів: 15 

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

 


