ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

= ПРОТОКОЛ =
ОДИНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО
СКЛИКАННЯ
ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

21 грудня 2016 року
село Тарасівка

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
Одинадцятої сесії сільської ради сьомого скликання
21 грудня 2016 року

о 14:00

с. Тарасівка

Кількісний склад ради: 15 чоловік
Присутні:
Верес О.Б. сільський голова
Стеценко Л.В. секретар сільської ради
депутатів - 13
список додається
Відсутні депутати: Одиниця Ю.І.
Веде засідання сесії: сільський голова – Верес О.Б.
Порядок денний:
1. Про затвердження сільського бюджету на 2017 рік.
Інформує головний бухгалтер Л.В. Пиляй
2. Про затвердження Положення про використання коштів резервного фонду
на 2017 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
3. Про затвердження Положення про надходження та використання коштів
бюджету розвитку спеціального фонду Тарасівської сільської ради.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
4. Про затвердження Програми надання допомоги на поховання у 2017 році.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
5. Про затвердження розпоряджень сільського голови.
Інформує головний бухгалтер Л.В. Пиляй
6. Про затвердження плану роботи Тарасівської сільської ради на 2017 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
7. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тарасівської сільської
ради на 2017 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
8. Земельні питання.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
9. Розгляд заяв.
10. Різне.

СПИСОК
депутатів Тарасівської сільської ради, які приймали участь у одинадцятій сесії
сільської ради сьомого скликання 21.12.2016 року
1. Авраменко Світлана Іванівна
2. Бакай Сергій Іванович
3. Бендус Іван Миколайович
4. Губа Іван Костянтинович
5. Дроботя Василь Васильович
6. Заєць Любов Панасівна
7. Калініченко Олена Володимирівна
8. Ківшик Лідія Олексіївна
9. Косяк Петро Петрович
10. Мелешко Юрій Володимирович
11. Мільгевська Оксана Василівна
12. Пиляй Людмила Вікторівна
13. Стеценко Людмила Василівна

1. СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. ознайомив присутніх з порядком денним засідання одинадцятої
сесії сільської ради сьомого скликання та запропонував проголосувати, якщо в
депутатів немає змін та доповнень до порядку денного.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало»- 0 чол. ( одноголосно)
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити порядок денний одинадцятої сесії сільської ради сьомого
скликання в цілому.
2.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. повідомила про сільський бюджет на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за поданий проект рішення .
ВИРІШИЛИ:
2. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало»- 0 чол. ( одноголосно)
3.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд Положення про використання коштів
резервного фонду Тарасівської сільської ради на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати дане Положення.
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ:
3. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти » – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало»- 0 чол. ( одноголосно)
4.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд Положення про надходження та
використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду Тарасівської
сільської ради на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати дане Положення.
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ:
4. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
5.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомила про розгляд Програми надання допомоги на
поховання у 2017 році.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати дану Програму.
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ:
5. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
« проти » – 0 чол;
« утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 0 ( одноголосно)
6.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. повідомила про затвердження розпоряджень сільського
голови, виданих в міжсесійний період, а саме ознайомила присутніх з
розпорядженнями сільського голови № 23 від 16.12.2016 року « Про зміни до
сільського бюджету по спеціальному фонду на 2016 рік».
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати дане розпорядження.
ВИРІШИЛИ:
6. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
« проти » – 0 чол;
«утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
7.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про план роботи сільської ради на І півріччя 2017
року.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати проект рішення.

ВИРІШИЛИ:
7. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
8.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про план роботи виконавчого комітету сільської
ради на І півріччя 2017 року.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
8. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
9.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про безоплатну передачу у власність
земельної ділянки гр. Кулібабі Ганні Іванівні жительці с. Бобрівник, вул.
Садова 43, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в межах населеного пункту с. Бобрівник.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
9. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
10.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про безоплатну передачу у власність
земельної ділянки гр. Кулібабі Олександру Григоровичу жителю с. Бобрівник,
вул. Садова 53, для ведення особистого селянського господарства в межах
населеного пункту с. Тарасівка.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.

ВИРІШИЛИ:
10. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
11.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про безоплатну передачу у власність
земельної ділянки гр. Нетеїв Євдокії Григорівні жительці с. Бобрівник, вул.
Ставкова 10, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського
господарства в межах населеного пункту с. Бобрівник.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
11. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
12.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Силці Наталії Петрівні жительці с.
Тарасівка, вул. Тракторна 40, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого
селянського господарства в межах населеного пункту с. Тарасівка.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
12. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
13.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд заяви гр. Храпач Марії Іванівни
жительки с. Пірки щодо надання матеріальної допомоги на лікування.

ВИСТУПИЛИ:
Мільгевська О.В. запропонувала підтримати подану заяву.
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
13. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 14 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)

Сільський голова

О.Б. Верес

Секретар

Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одинадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
21 грудня 2016 року
Про затвердження плану роботи
Тарасівської сільської ради на І півріччя
2017 року
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія сільської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити план роботи Тарасівської сільської ради на І півріччя 2017 року
згідно з додатком (додається).
2. Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності
вносити зміни та доповнення до плану роботи Тарасівської сільської ради.

Сільський голова

О.Б.Верес

Додаток до рішення одинадцятої сесії
сільської ради сьомого скликання
21 грудня 2016 року
План роботи Тарасівської сільської ради на І півріччя 2017 року
Січень-березень
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету за 2016 рік.
Звіт сільського голови про роботу у 2016 рік.
Про хід виконання Програм у 2016 році.
Про затвердження Програм.
Земельні питання.
Різне.
Квітень - червень

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2017 року та зміни до
нього.
2. Про встановлення податків і зборів на території сільської ради на 2017
рік.
3. Про затвердження плану роботи сільської ради та виконавчого комітету
на ІІІ-VІ квартал 2017 року.
4. Про затвердження розпоряджень сільського голови виданих в
міжсесійний період.
5. Земельні питання.
6. Різне.

Секретар сільської ради

Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одинадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
21 грудня 2016 року
Про затвердження плану роботи
виконавчого комітету Тарасівської
сільської ради на І півріччя 2017 року
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія сільської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Тарасівської сільської ради на
І півріччя 2017 року згідно з додатком (додається).
2. Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності
вносити зміни та доповнення до плану роботи виконавчого комітету
Тарасівської сільської ради.

Сільський голова

О.Б.Верес

Додаток до рішення одинадцятої сесії
сільської ради сьомого скликання
21 грудня 2016 року
План роботи виконавчого комітету Тарасівської сільської ради
на І півріччя 2017 року
Січень-березень
1. Звіт про роботу начальника ВОС за 2016 рік.
2. Звіт про роботу державного реєстратора речових прав на нерухоме майно
за 2016 рік.
3. Про проведення заходів приурочених до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав.
4. Про підготовку та проведення весняного місячника по благоустрою
населених пунктів на території Тарасівської сільської ради.
5. Про підготовку та проведення заходів приурочених до Дня трагедії на
Чорнобильській АЕС.
6. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2017 року.

Квітень - червень
1. Про підготовку та відзначення Дня Перемоги.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за ІІ квартал 2017 року.
3. Про організацію роботи із зверненнями громадян в установах, які
працюють на території сільської ради.
4. Про використання земельних ресурсів на території Тарасівської ради.
5. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ- VІ квартал
2017 року.

Секретар сільської ради

Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одинадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
21 грудня 2016 року
Про затвердження Програми надання
допомоги на поховання у 2017 році
Заслухавши інформацію сільського голови про виплату допомоги на
поховання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 99 від
31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася поховати померлого» та керуючись ст. 26 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Програму надання допомоги на поховання у 2017 році.
2. Затвердити грошову компенсацію на поховання в сумі 1000.00 грн ( одна
тисяча грн.) на одну особу.
3. Проводити виплату допомоги при надходженні заяв та відповідного пакету
документів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
соціально-культурних питань, планування бюджету та фінансів ( голова комісії
– Пиляй Людмила Вікторівна).
Сільський голова
Погоджено:

О.Б.Верес

голова комісії з соціально-культурних питань,
Планування бюджету та фінансів

Л.В. Пиляй

Затверджена рішенням одинадцятої
сесії сільської ради сьомого скликання
Тарасівської сільської ради
Зінківського району Полтавської області
від
21 грудня 2016 року
ПРОГРАМА
надання допомоги на поховання у 2017 році
№
п/п
1

Найменування
заходів
2

Термін
виконання
3

Сума
( грн.)
4

1

Допомога на
поховання особам, які
не досягли пенсійного
віку та на момент
смерті не працювали,
не перебували на
службі, не були
зареєстровані в
районному центрі
зайнятості як
безробітні

І-ІV
квартали
2017 року

1000.00

Секретар сільської ради

Виконавець

Суб’єкт

5

6

Постійна
Громадяни,
комісія з
які
соціально- звернулися з
культурних письмовою
питань,
заявою та з
планування відповідним
бюджету
пакетом
та фінансів документів і
( голова – зобов’язалися
Пиляй
поховати
Людмила
померлого
Вікторівна)

Стеценко Л.В.

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одинадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
21 грудня 2016 року
Про затвердження Положення про
використання коштів резервного
фонду Тарасівської сільської ради.
Заслухавши інформацію сільського голови Вереса О.Б., та розглянувши
Положення про використання коштів сільського бюджету з резервного фонду
сільської ради, керуючись статтею 38 пункту 7 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Положення про використання коштів Резервного фонду
Тарасівської сільської ради на 2017 рік ( додається).

Сільський голова

О.Б.Верес

Додаток до рішення
одинадцятої сесії сільської
ради сьомого скликання від
21 грудня 2016 року
ПОЛОЖЕННЯ
про використання коштів Резервного фонду Тарасівської сільської ради на 2017
рік.
Призначення Резервного фонду територіальної громади. Резервний фонд
місцевого бюджету територіальної громади призначений для відшкодування
матеріальних збитків жителям сіл окремих наслідків стихійного лиха (пожежі),
природних катаклізмів ( паводків, буревіїв), техногенних аварій, в т.ч. у сфері
цивільного захисту.
Мета Положення: часткове відшкодування громадянам завданих збитків та
покращення цивільного захисту.
Завдання Положення: фінансова підтримка громадян, що потрапили в складне
становище в наслідок пожежі, затоплення, буревію та інших надзвичайних
ситуацій.
Кошти за рахунок яких здійснюється Положення: кошти місцевого в сумі
15000,00 грн. передбачений бюджетом, ст. 69 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» на 2017 рік.
Порядок здійснення виплат: виплата коштів здійснюється:
1. на підставі письмового звернення громадянина про виникнення надзвичайної
ситуації;
2. наявності Акту обстеження відповідної комісії;
3. підтверджуючих документів про ліквідацію надзвичайної ситуації
( накладні, чеки);
4. довідку відповідної служби про можливість виникнення надзвичайної
ситуації ( метереологічної служби), або підтвердження про виїзд на пожежу
( служби надзвичайних ситуацій);
5. рішення сесії сільської ради про частку виплати завданих збитків.
Ліквідація Резервного фонду: резервний фонд сільської ради діє на один
календарний рік. В разі невикористання коштів з даного фонду в кінці року,
вони залишаються на рахунку сільської ради.
Секретар сільської ради

Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Одинадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
21 грудня 2016 року
Про надання допомоги на лікування
Розглянувши заяву та наданий пакет відповідних документів від гр.
Храпач Марії Іванівни, жительки с. Пірки Зіньківського району Полтавської
області та на виконання Положення про порядок надання матеріальної
допомоги жителям Тарасівської сільської ради затвердженої рішенням дев’ятої
(позачергової) сесії сільської ради 18 листопада 2016 року, керуючись статтею
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу гр. Храпач Марії Іванівни на лікування в
сумі_____ гривень.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
сільської ради Пиляй.

Сільський голова

О.Б. Верес

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

РІШЕННЯ

НЕМАЄ

НЕМАЄ

14

НЕМАЄ

ЗА

14

НЕМАЄ

Стеценко Л.В.

ЗА

ЗА

відсутній

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

Пиляй Л.В.

21

ЗА

Одиниця Ю І.

20

відсутній

Мільгевська О.В.

19

ЗА

Мелешко Ю.В.

18

ЗА

Косяк П.П.

17

ЗА

Ківшик Л.О.

16

ЗА

Калініченко О.В.

15

ЗА

Заєць Л.П.

14

ЗА

Дроботя В.В.

13

ЗА

Губа І.К.

12

ЗА

Бендус І.М.

11

ЗА

Бакай С.І.

10

ЗА

Авраменко С.І.

9

ЗА

Верес О.Б.

8

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

14

НЕМАЄ

1
1

НЕМАЄ
НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА
ЗА

ЗА

14

ЗА

відсутній
відсутній

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА

ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

ЗА

Про
затвердження
Програми надання
допомоги на
поховання у 2017
році

7

ЗА

4.

голосування

6

ЗА

3.

Про затвердження
Положення про
використання
коштів резервного
фонду Тарасівської
сільської ради на
2017 рік
Про затвердження
Положення про
надходження та
використання
коштів бюджету
розвитку
спеціального фонду
Тарасівської
сільської ради на
2017рік

Тарасівської сільської ради

5

ЗА

2.

Про
затвердження
сільського бюджету
на 2017 рік

Загальний результат

4

ЗА

1.

Прізвище, ім’я, по батькові та вибір депутата

3

ЗА

2

ЗА

Питання ,винесене
на розгляд

1

ЗА

№ з/п

21 грудня 2016 року

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

НЕМАЄ

14

НЕМАЄ

ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО
ЗА

відсутній
відсутній

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА

ЗА

14

НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

НЕМАЄ

14

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

НЕМАЄ

14

НЕМАЄ

ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО
ЗА

відсутній
відсутній
відсутній

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА

14

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО
НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

відсутній

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

14
ЗА

10.

Про безоплатну
передачу
у
власність земельної
ділянки гр. Кулібабі
Олександру
Григоровичу
жителю
с.
Бобрівник
Про безоплатну
передачу
у
власність
земельної ділянки
гр. Нетеїв Євдокії
Григорівні.,
жительці
с.
Бобрівник

ЗА

9.

Про безоплатну
передачу
у
власність
земельної ділянки
гр. Кулібабі Ганні
Іванівні жительці
с. Бобівник

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

ЗА

8.

Про
затвердження
плану роботи
виконавчого
комітету
Тарасівської
сільської ради на І
півріччя 2017 року

ЗА

7.

Про
затвердження
плану роботи
Тарасівської
сільської ради на І
півріччя 2017 року

ЗА

6.

ЗА

Про
затвердження
розпоряджень
сільського голови

ЗА

5.

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

Голова лічильної комісії

С.П.Данильченко

НЕМАЄ
НЕМАЄ

НЕМАЄ

14

НЕМАЄ

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

відсутній
відсутній

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА

ЗА

14

ЗА

12.

Про надання
дозволу на
розроблення
технічної
документації із
землеустрою щодо
встановлення меж
земельної ділянки в
натурі (на
місцевості), гр.
Силці Наталії
Петрівни для
будівництва і
обслуговування
житлового будинку,
господарських
будівель і споруд та
для ведення ОСГ
Про надання
допомоги на
лікування гр.
Храпач Марії
Іванівні

ЗА

11.

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

