УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

============================================================
ПРОТОКОЛ
26.02.2015 року

40 сесія 6 скликання

Всього депутатів

30

Присутніх на сесії

19 депутатів

Голова ради

С. Яременко

Секретар

Н. Чигрин

Присутні: Данільченко В.М. – політична партія «Совість України»,
Снігир А.В. – громадська організація «Іллінецька районна спілка
протидії корупції та злочинності»,
Кондратюк Л.А. - журналіст районної газети «Трудова слава»,
Саковська (Фльора) Ю.Г., Сизоненко К.І., Бурдейна С.П.,
Шапшай Г.В., Четвертинівська Т.М., Шиндарук С.Е.,
жителі мікрорайону «Варварівка» - 6 чол.
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
2. Про внесення змін до міського бюджету.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
3. Про використання залишку коштів.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
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4. Про надання пільг та звільнення від батьківської плати за утримання дітей
у дошкільних навчальних закладах.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
5. Про виділення матеріальної допомоги.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
6. Про зняття з балансу комунального підприємства «Добробут» Іллінецької
міської ради основних засобів.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
7. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Іллінецької
міської територіальної громади за 2014 рік та затвердження Програми
економічного та соціального розвитку Іллінецької міської територіальної
громади на 2015 рік.
Інформує Швець В.А.. – перший заступник міського голови.
8. Про затвердження Програми підтримки воїнів АТО та правоохоронних
органів.
Інформує Швець В.А.. – перший заступник міського голови.
9. Про впорядкування структури апарату Іллінецької міської ради та її
виконавчого комітету.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
10. Про затвердження заступника міського голови.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
11. Про затвердження штатного розпису апарату Іллінецької міської ради та її
виконавчого комітету.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
12. Про затвердження плану роботи Іллінецької міської ради на 2015рік.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
13. Про внесення змін до регламенту Іллінецької міської ради 6 скликання.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
14.Про встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи
міському голові Яременко С.А. і заступникам міського голови.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
15. Про внесення змін до рішення 39 сесії 6 скликання 27.01.2015 року «Про
встановлення ставок земельного податку на території Іллінецької міської
територіальної громади».
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
16. Про надання допомоги воїнам АТО.
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
17. Земельні питання.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
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Сесію відкрив міський голова Яременко Сергій Арсентійович та зазначив,
що на сесії присутні 19 депутатів міської ради від загального складу
депутатського корпусу ( 30 депутатів).
Прозвучав Гімн України.
Міський голова Яременко С.А. ознайомив присутніх з порядком денним 40
сесії 6 скликання.
Міський голова запропонував виключити з порядку денного питання «Про
надання пільг та звільнення від батьківської плати за утримання дітей у
дошкільних навчальних закладах» тому, що сьогодні міська рада не фінансує
дошкільні заклади, вони фінансуються з районного бюджету, потрібно ще
вивчити це питання, та додатково внести до порядку денного питання «Про
надання допомоги воїнам АТО».
Міський голова запропонував послухати першим питанням «Про надання
допомоги воїнам АТО», яке буде інформувати перший заступник міського
голови Швець В.А., потім другим питанням послухати «Про затвердження
заступника міського голови», а вже далі всі питання по черговості, як в порядку
денному.
В зв’язку з тим, що землевпорядник міської ради та юрист поїхали на суд,
питання юриста зачитає Чигрин Н.А., а земельні – Гольська С.М.
Міський голова оголосив голосування за запропонований порядок денний 40
сесії 6 скликання з додатково внесеним питанням «Про надання допомоги
воїнам АТО», про виключення з порядку денного питання «Про надання пільг
та звільнення від батьківської плати за утримання дітей у дошкільних
навчальних закладах» та про зміну черговості питань.
«За» запропонований порядок денний 40 сесії 6 скликання з врахуванням
доповнення проголосувало 19 присутніх депутатів та міський голова (всього 20
чол.). «Проти», «Утримались»- немає.
1.СЛУХАЛИ: Про надання допомоги воїнам АТО.
Швець В.А. – перший заступник міського голови розповів про те, що до
міської ради звернулись представники волонтерської групи. Для матеріальнотехнічної підтримки та забезпечення необхідними засобами іллінчан, які
знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції придбали комплект
спальних мішків на суму 14000 грн. за кошти міського бюджету, все оформлено
документально. Всі вони будуть передані нашим хлопцям в зону АТО.
Оголошено голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про надання допомоги воїнам АТО» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів.
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Перший заступник міського голови Швець В.А. сказав: «Програма підтримки
воїнів АТО та правоохоронних органів – це комплекс заходів, що здійснюються
на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки іллінчан,
яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій, та членів їх
родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення
учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні
АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО
тощо, а також підтримки та взаємодії з правоохоронними органами міста з
метою забезпечення громадської безпеки, збереження об’єктів благоустрою та
профілактики правопорушень.»
Оголошено голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження Програми підтримки воїнів АТО та
правоохоронних органів» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження заступника міського голови.
Міський голова представив претендента на посаду заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Романовича Сергія Сергійовича
і сказав, що він сам про себе краще може розповісти.
Романович С.С. розповів свою біографію і пообіцяв, в разі його обрання,
працювати і допомагати в роботі.
ВИСТУПИЛИ: Уманська Н.А. сказала: «Сьогодні зменшують заробітні плати, і
не вводять нові посади з ціллю економії коштів.»
Яременко С.А. відповів: «Це не нова посада, на цій посаді працював
Загороднюк С.А., який перейшов працювати в Іллінецьку РДА, кошти на дану
посаду були закладені.»
Письменна О.В. додала: «Коштів не вистачає в дошкільних навчальних
закладах.»
Яременко С.А. нагадав, що дошкільні навчальні заклади фінансуються не з
міського, а з районного бюджету.
Міський голова оголосив голосування за затвердження на посаду заступника
міського голови Романовича С.С.
«За» внесену пропозицію проголосувало 17 присутніх депутатів, «Проти» – 1,
«Утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження заступника міського голови» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про виконання Програми економічного та соціального розвитку
Іллінецької міської територіальної громади за 2014 рік та затвердження
Програми
економічного та соціального розвитку Іллінецької
міської
територіальної громади на 2015 рік.
4

Інформує Швець В.А.. – перший заступник міського голови
(інформація додається).
ВИСТУПИЛИ: Романова Л.Г. наголосила про вкрай незадовільний стан
дорожнього покриття по вулиці Залізнодорожна та проте, що потрібно навести
порядок з нумерацією будинків в місті.
Міський голова сказав, що в міській раді приймали замовлення і виготовляли
таблички на будинки з назвою вулиці і номером будинку.
Ящук В.О. сказав про те, що потрібно змінити назви вулиць.
Швець В.А. відповів: «Це дуже дорого для людей в плані переоформлення
документів, назви площ ми можемо змінювати. Якщо приймуть відповідний
закон, то тоді будемо змінювати назви вулиць.»
Пастух Ю.А. запитав: «Чому не всі двори в приватному секторі платять за
тверді побутові відходи?»
Швець В.А. відповів: «Не платять за сміття тому, що не заключають
договори, не має механізму, не можемо заставити.»
Шапочук О.І. додав: «В місті складна ситуація по стану доріг вулицях Леніна
(мікрорайон Варварівка), Пестеля і інших.»
Швець В.А. відповів: «Багато писали листів. Надали нам декілька відповідей
з райавтодору про те, що не має коштів.»
Романова Л.Г. підняла питання про проїзд в центрі міста.
Ящук В.О. додав: «Де відеокамери, які були на виборах? Їх можна було б
використати для відеоспостереження в місті.»
Яременко С.А. відповів: «Це камери, які на зберіганні в РДА.»
Швець В.А. сказав: «Відносно відеокамер – вияснимо в РДА.»
Поїзд В.С. наголосила: «Потрібно, щоб було видно конкретно на що
витрачені кошти (про АТО).»
Швець В.А. відповів: «Все прозоро, є всі необхідні документи.»
Пляшко І.С. сказав: «Відомо, що парк (мікрорайон Варварівка) переданий в
приватну власність разом з клубом.»
Яременко С.А. відповів: «Куплено шість соток під приміщенням клубу з
прибудинковою територією.»
Оголошено голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виконання Програми економічного та соціального
розвитку Іллінецької міської територіальної громади за 2014 рік
та затвердження Програми економічного та соціального
розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2015
рік» (додається).
5.СЛУХАЛИ: Про впорядкування структури апарату Іллінецької міської ради та
її виконавчого комітету.
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Швець В.А.- перший заступник міського голови зачитав проект рішення з
даного питання.
Оголошено голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про впорядкування структури апарату Іллінецької міської ради
та її виконавчого комітету» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014
рік.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради (інформація додається).
ВИСТУПИЛИ: Письменна О.В. запитала: «В звіті видатки на культуру 523 тис.
грн, використали – 104 тис., а куди пішли решта?»
Попівська О.М. відповіла: «Решта коштів було розпреділено протягом року на
заробітну плату освітян.»
Оголошено голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за
2014 рік» (додається).
7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради (інформація додається).
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до міського бюджету» (додається).
8.СЛУХАЛИ: Про використання залишку коштів.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради (інформація додається).
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про використання залишку коштів» (додається).
9.СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги.
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Попівська О.М. – начальник фінансово – господарського відділу міської ради
зачитала проект рішення з даного питання, який було розглянуто на засіданні
постійної комісії.
ВИСТУПИЛИ: Чигрин Н.А. внесла пропозицію надати матеріальну допомогу
Левченко Л.Г. в розмірі 500 грн. в звязку з тим, що вона за короткий проміжок
часу вже другий раз лікується в ЦРЛ, на що витратила значні кошти.
«За» даний проект рішення з внесеною пропозицією про надання матеріальної
допомоги Левченко Л.Г. в розмірі 500 грн. проголосували всі присутні депутати
– 19 чол. та міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про виділення матеріальної допомоги» (додається).
10.СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу комунального підприємства «Добробут»
Іллінецької міської ради основних засобів.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово - господарського
відділу міської ради.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про зняття з балансу комунального підприємства «Добробут»
Іллінецької міської ради основних засобів» (додається).
11.СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису апарату Іллінецької міської
ради та її виконавчого комітету.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження штатного розпису апарату Іллінецької
міської ради та її виконавчого комітету» (додається).
12.СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки за виконання особливо важливої
роботи міському голові Яременко С.А. і заступникам міського голови.
Інформує Яременко С.А. – міський голова.
ВИСТУПИЛИ: Ящук В.О. запитав: «Чи це одноразова надбавка?»
Міський голова відповів: «Це щомісячна надбавка.»
Романова Л.Г. запитала: «На який період надбавка?»
Міський голова відповів: «На рік.»
«За» даний проект рішення проголосувало 16 депутатів, «Проти» - 1,
«Утримались» - 1, «Не голосували» - 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про встановлення надбавки за виконання особливо важливої
роботи міському голові Яременко С.А. і заступникам міського
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голови» (додається).
13.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи Іллінецької міської ради на
2015рік.
Інформує Чигрин Н.А. – секретар міської ради.
«За» даний проект рішення проголосувало 16 депутатів, «Проти» – немає,
«Утримались» - 3.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про затвердження плану роботи Іллінецької міської ради на
2015рік» (додається).
14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до регламенту Іллінецької міської ради 6
скликання.
Секретар міської ради Чигрин Н.А. зачитала проект рішення.
ВМСТУПИЛИ: Письменна О.В. сказала: «На засіданні постійної комісії, де
слухалось дане питання не була готова сказати, чи правомірне це рішення. На
комісії було сказано, що воно в правовому полі, і що інші ради приймають такі
поправки. Але цим ми порушуємо ст.34 Конституції України, де написано, що
кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію…»
Міський голова Яременко С.А. запитав: «Чим порушуємо?»
Письменна О.В. відповіла: «Тим, що зобов’язуємо людей реєструватися і
повідомляти за 24 години, які питання, це людина вже не вільна. Ст. 5,6 Закону
України «Про інформацію» говорить, що кожен має право на інформацію, що
передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення,
зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і
законних інтересів. В ст. 24 п. 2 цього ж закону сказано, що забороняється
втручатись в професійну діяльність журналістів… В проекті рішення написано
«де буде оприлюднено дану інформацію». В ст. 25 вказано – під час виконання
професійних обов’язків журналіст має право здійснювати письмові, аудіо-, та
відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком
випадків, передбачених законом. В ст. 25 п.7 Закону України «Про статус
Народного депутата» говориться, що Народний депутат має право брати участь
з правом дорадчого голосу у роботі сесій сільських, селищних, міських,
районних у містах (в містах з районним поділом), районних і обласних рад та
засіданнях їх органів.
Потрібно підкорегувати, передивилась сайти інших рад, і таких обмежень
там не передбачено.»
Міський голова запитав: «Яких обмежень? Згідно Закону України «Про
доступ до публічної інформації» міська рада зобов’язана за 20 робочих днів
оприлюднити порядок денний сесії та проекти рішень. А тут потрібно щоб за 5
робочих днів громадяни, які хочуть взяти участь в засіданні сесії звернулись з
заявою.»
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Письменна О.В. додала: «Дуже важко відкрити рішення на сайті міської ради
і протоколи.»
Перший заступник міського голови Швець В.А. уточнив, що всі документи
викладаються в відповідній програмі, щоб ніхто сторонній не міг там щось
змінити.
Данільченко В.М. сказав: «25 числа було внесено в реєстр досудових
розслідувань повідомлення про злочин міського голови про заборону
відеозапису на сесії міської ради 6.11.2014 р. Там ви голосували «Проти», хто
не голосував – ви себе спасли. Всі остальні 12 чоловік будуть приєднані до
справи. В прокуратурі сказали, що це порушення чинного законодавства,
журналіст не зобов’язаний повідомляти де буде оприлюднювати. Повинно бути
положення про засоби масової інформації, потрібно розробити процедуру
акредитації журналістів. Ви громаду обманули, писали, що журналіст не
акредитований. Будемо робити повідомлення про злочин. Проекти рішень
повинні бути завізовані тими, хто їх готував.»
Міський голова сказав, що теж не згодний з даним проектом рішення та вніс
пропозицію доопрацювати даний проект рішення, вивчити на всіх постійних
комісіях, а вже потім розглянути на наступній сесії.
«За» внесену пропозицію міського голови проголосували всі присутні
депутати 19 – чол. та міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято. Доопрацювати проект рішення «Про
внесення змін до регламенту Іллінецької міської ради 6 скликання» та
розглянути на наступній сесії міської ради.
15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 39 сесія 6 скликання 27.01.2015
року «Про встановлення ставок земельного податку на території Іллінецької
міської територіальної громади».
Швець В.А. – перший заступник міського голови зачитав проект рішення з
даного питання.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про внесення змін до рішення 39 сесія 6 скликання
27.01.2015 року «Про встановлення ставок земельного
податку на території Іллінецької міської територіальної
громади» (додається).
16. СЛУХАЛИ: Розгляд заяв і звернень з питань землекористування.
Інформує Гольська С.М.- землевпорядник міської ради.
16.1.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ФОП Фльори А.П.
Гольська С.М. проінформувала, що дане питання розглядається повторно, два
рази заслуховувалось на постійній комісії, Фльорі А.П. відмовлено.
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ВИСТУПИЛИ: Ящук В.О. запитав: «Чому відмовлено?»
Гольська С.М. сказала: «Згідно Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» передача (надання) земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, а по друге –
звертались інші люди і їм було відмовлено, по рішенню виконавчого комітету
на даній земельній ділянці було вирішено облаштувати стоянку.»
Дружина Фльори А.П. – Саковська Ю.Г. уточнила: «Фльора А.П. писав заяву,
щоб виділили земельну ділянку на міську раду. В міській раді немає коштів на
виготовлення документації, то Фльора А.П. погодився оплатити. Міський
голова підписав погодження.»
Міський голова Яременко С.А. уточнив: «Погодив підписи служб.»
На засіданні сесії виявилось, що в міській раді в оригіналі погодження на
земельну ділянку видано на власника Фльору А.П., а дружина Фльори А.П.
представила копію погодження на міську раду.
Четвертинівська Т.М. запитала: «Яке мали право надати лист-погодження?»
Міський голова сказав, що обхідний лист надається не для того, щоб виділяти
землю, і надав його Артур Миколайович, в 2007 році 8 сесія 5 скликання
відмовила приватним підприємцям Шиндарук Г.А., Бабієнко Г.І. та СТ
«Морозівське» у наданні даної земельної ділянки. Дане рішення ніхто не
відміняв і не скасовував.»
Шапшай Л.О. сказала: «На першому засіданні комісії рекомендували сесії
відмовити Фльорі А.П.»
Шапшай Г.В. проінформував: «Згідно ст. 83 Земельного кодексу України
сказано «До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у
приватну власність, належать:
а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди,
шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця
знешкодження та утилізації відходів тощо). Артуру Миколайовичу потрібно
було дати Фльорі відповідь і не виносити дане питання на сесію.»
Гольська С.М. додала: «Міська рада не планує ніяких земельних ділянок на
продаж.»
Міський голова додав: «Архітектор міської ради дзвонив в «ДІПРОМІСТО»,
де виготовлявся генеральний план міста і там сказали, що дана земельна
ділянка являється проїздом.»
Міський голова оголосив голосування за те, щоб відмовити Фльорі Анатолію
Петровичу в наданні земельної ділянки площею 105 м. кв. для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в м. Іллінці по вул. К. Маркса 22 А.
Чигрин Н.А. запропонувала другим пунктом в даному рішенні вказати «В
подальшому дану земельну ділянку не виставляти на земельні торги (аукціон) в
зв’язку з тим, що вона відноситься до земель загального користування (під’їзд
до об’єктів торгівлі) та відповідно до генерального плану міста являється
пожежним проїздом для обслуговування житлових та громадських будівель.»
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«За» внесені пропозиції проголосували 16 присутніх депутатів, «Проти» немає, «Утримались» - 3.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про розгляд заяви ФОП Фльори А.П.» (додається).
Секретар міської ради Чигрин Н.А. повідомила, що всі інші земельні питання
теж розглянула земельна комісія і винесла позитивні рекомендації.
16.2.СЛУХАЛИ: Про припинення громадянам права користування земельними
ділянками на умовах оренди (рішення додається).
16.3.СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди землі з Кравчуком Ю. І.
(рішення додається).
16.4.СЛУХАЛИ: Про внесення зміни та доповнення до рішення 28 сесії 6
скликання від 26.09.2013 року «Про поновлення зФОП Козяром К.В. договору
оренди земельної ділянки» (рішення додається).
16.5.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельних ділянок громадянам
(рішення додається).
16.6.СЛУХАЛИ: Про надання права на завершення приватизації та отримання
свідоцтва на право власності на земельну ділянку Лободі С.С. (рішення
додається).
16.7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність громадянам (рішення
додається).
16.8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) (рішення додається).
16.9.СЛУХАЛИ: Про погодження надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського
призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування - розміщення кладовища Ілллінецькій міській
раді (рішення додається).
16.10.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП Олійнику
О.В. (рішення додається).
16.11.СЛУХАЛИ: Про замовлення експертної грошової оцінки на земельну
ділянку несільськогосподарського призначення, розташовану в м.Іллінці
(рішення додається).
16.12.СЛУХАЛИ: Про замовлення експертної грошової оцінки на земельну
ділянку несільськогосподарського призначення, розташовану в м.Іллінці
(рішення додається).
16.13.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) (рішення додається).
16.14.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
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ділянок в натурі (на місцевості) громадянам для передачі у власність (рішення
додається).
16.15.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо об’єднання земельних ділянок, що перебувають у власності Костюка Б.Б.
(рішення додається).
16.16.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості), що знаходяться в комунальній власності Іллінецької міської ради
(рішення додається).
Міський голова оголосив голосування за всі земельні питання окрім питання
по Фльорі А.П., за яке вже голосували.
«За» дані проекти рішення проголосували всі присутні депутати – 19 чол. та
міський голова, всього 20 чол., «Проти», «Утримались» - немає.
Перед закінчення сесії виступили громадяни міста Сизоненко К.І. та Бурдейна
С.П., які розповіли депутатам про свої проблемні питання.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С. ЯРЕМЕНКО
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