ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
Шостоїсесіїсільської ради сьомогоскликання
18 травня 2016 року о 14:00

с. Тарасівка

Кількісний склад ради: 15чоловік
Присутні:
Верес О.Б. сільський голова
Стеценко Л.В. секретарсільської ради
9депутатів
список додається
Відсутні
депутати: Авраменко С.І., Бендус І.М., Губа І.К., Дроботя В.В.,
Мільгевська О.В.
Ведезасіданнясесії: сільський голова – Верес О.Б.
Порядок денний:
1.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2016
року.
Інформує головний бухгалтер Л.В. Пиляй
2.Про розподіл вільного залишку та внесення змін до сільського бюджету.
Інформує головний бухгалтер Л.В. Пиляй
3.Про затвердження розпоряджень сільського голови.
Інформує головний бухгалтер Л.В. Пиляй
4. Про місцеві податки і збори на території Тарасівської ради на 2017 рік.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
5.Про затвердження Положення про справляння єдиного податку на території
Тарасівської сільської ради на 2017 рік.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
6. Про затвердження Положення про акцизний податок на 2017 рік.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
7. Про затвердження положення про транспортний податок на 2017 рік.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
8. Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на 2017 рік.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
9. Про встановлення пільг щодо сплати земельного податку юридичними
особами на 2017 рік.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
10. Про затвердження Положення про порядок справляння земельного податку
на 2017 рік .
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова

11. Про затвердження договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.
Інформує сільський голова О.Б.Верес
12. Про затвердження граничних сум витрат сільського бюджету.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
13. Земельні питання.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
14. Розгляд заяв.
15. Різне.

Список

депутатів Тарасівської сільської ради, які приймали участі у шостій сесії
сільської ради сьомого скликання 18.05.2016 року
1. Бакай Сергій Іванович
2. Заєць Любов Панасівна
3. Калініченко Олена Володимирівна
4. Ківшик Лідія Олексіївна
5. Косяк Петро Петрович
6. Мелешко Юрій Володимирович
7. Одиниця Юрій Іванович
8. Пиляй Людмила Вікторівна
9. Стеценко Людмила Василівна

1.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету за І
квартал 2016 року.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
1.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
2.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В.про розподіл вільного залишку станом на 01.01.2016 року та
внесення змін до сільського бюджету.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував вільні лишки бюджетних коштів направити по
листах-зверненнях та проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
2.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
3.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. повідомила про затвердження розпоряджень сільського
голови, а саме ознайомила присутніх з розпорядженнями сільського голови № 5
від 12.04.2016 року, № 6 від 20.04.2016 року, № 9 від 13.05.2016 року « Про
внесення змін до сільського бюджету по спеціальному фонду на 2016 рік».

ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
3.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
4.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про встановлення та прийняття місцевих податків та
зборів на території Тарасівської ради на 2017 рікта затвердження Положеннь
про їх справляння та сплату.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
4.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
5.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження Положення «Про порядок справляння
єдиного податку на території Тарасівської сільської ради».
ВИСТУПИЛИ:
СтеценкоЛ.В. запропонувала підтримати дане Положення .
ВИРІШИЛИ:
5.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
6.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження Положення про акцизний податок на
2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати Положення.
ВИРІШИЛИ:
6.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
7.СЛУХАЛИ:

Кученкова С.А. про затвердження Положення «Про транспортний
податок » на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати Положення.
ВИРІШИЛИ:
7.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
8.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження Положення « Про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки » на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати проектрішення.
ВИРІШИЛИ:
8.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
9.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про встановлення пільг щодо сплати земельного податку
юридичним особам на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Пиляй Л.В. запропонувала підтримати проектрішення.
ВИРІШИЛИ:
9.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
10.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження Положення про земельний податок та
встановлення ставок земельного податку на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувалазатвердити дане Положення.
ВИРІШИЛИ:
10.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
11.СЛУХАЛИ:

Верес О.Б. про затвердження договорів на закупівлю товарів, робіт та
послуг.
ВИСТУПИЛИ:
Пиляй Л.В. проінформувала депутатів про перелік договорів укладених
сільським головою у період з 01.01.2016 року по 30.04.2016 року, та
запропонувала підтримати даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
11.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
12.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. про затвердження граничних сум витрат сільського бюджету.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала затвердити граничні суми витрат сільського
бюджету згідно з додатком.
ВИРІШИЛИ:
12.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
13.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про розгляд заяви гр. Кулібаби Григорія
Івановича жителя с.Бобрівник, вул.Садова 53 про відмову від земельної
ділянки.
ВИСТУПИЛИ:
Пиляй Л.В. запропонувала припинити право користування земельною
ділянкою відповідно до поданої заяви.
ВИРІШИЛИ:
13.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
14.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про розгляд заяви гр. Кулібаби Олександра
Григоровича жителя с. Бобрівник, вул. Садова 53 про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачу у власність для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати проект рішення в поданій
редакції.
ВИРІШИЛИ:

14.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.

15.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А.повідомила про розгляд заяви гр. Кононенко Олександра
Дмитровича жителя м. Зіньків, вул. Гоголя 27/17, щодо надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості)для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого
селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П.запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
15.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
16.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А.повідомила про розгляд заяви гр. Калініченко Олени
Олександрівни жительки с. Тарасівка пров. Каштановий 7, щодо надання
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та
ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
16.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
17.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А.повідомила про розгляд заяви гр. Стеценко Людмили
Василівни жительки с. Тарасівка, пров. Луговий 15, про надання дозволу на
виготовленняпроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачу у власність для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:

17.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 7 чол.;
«проти» – 1чол.;
«утримались» - 1чол.;
« неголосувало» - 1 ( Стеценко Л.В.)

18.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А.повідомила про розгляд заяви гр. Удовиченко Людмили
Василівни жительки с. Тарасівка вул. Молодіжна 14, про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачу у власність для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Мелешко Ю.В. запропонував підтримати дану заяву.
ВИРІШИЛИ:
18.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 1 чол.;
«проти» – 7чол.;
«утримались» - 2чол.;
« не голосувало» - 0 чол.
19.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження технічної документації та передачу у
власність земельної ділянки гр. Тоцькому Анатолію Михайловичу жителю с.
Пірки, вул. Леніна 31, для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського
господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
19.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
20.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження технічної документації та передачу у
власність земельної ділянки гр. Тоцькому Віктору Дмитровичу жителю
м.Зіньківдля будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Косяк П.П. запропонував підтримати проект рішення в поданій редакції.
ВИРІШИЛИ:
20.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;

«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
21.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження технічної документації та передачу у
власність земельної ділянки гр. Синілу Володимиру Васильовичу жителю
м.Зіньків, вул. Фрунзе 33,для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
21.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол.
22.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про те що,на затвердження сесії подана
технічна документаціяна земельну ділянку гр. Силки Миколи Івановича
жителя с. Тарасівка, вул. Куйбишева 17, для будівництвата обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого
селянського господарства, не відповідають межам на місцевості, так як в
технічну документацію включили узбіччя дороги шириною 3,5 м.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала рекомендувати даному громадянину
звернутися до виконавців технічної документації для приведення меж
земельної ділянки у відповідність до існуючих.
ВИРІШИЛИ:
22.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 0 чол.;
«проти» – 10 чол;
«утримались» - 0 чол.
« не голосувало» - 0 чол.
23.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження технічної документації та передачу у
власність земельної ділянки гр. Фалько Людмилі Андріївні жительці с.
Бобрівник вул. Леніна для будівництвата обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського
господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
23.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0чол;

« не голосувало» - 0 чол.
24.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про затвердження технічної документації та передачу у
власність земельної ділянки гр. Фальку Анатолію Андрійовичу жителю с.
Бобрівник вул. Леніна для будівництвата обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського
господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
24.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0чол;
« не голосувало» - 0 чол.
25.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А.повідомила про розгляд заяви гр. Лукаша Михайла
Івановича жителя с. Бобрівник. вул. Молодіжна 75, щодо надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого
селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
25.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0чол;
« не голосувало» - 0 чол.
26.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. про розгляд заяви гр. Нерозі Ольги Петрівни жительки с.
Тарасівка, пров.
Вишневий 10,щодо надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського
господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Пиляй Л.В. запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
26.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало» - 0 чол.

27.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А.повідомила про внесення змін в рішення 4 сесії 7
скликання від 19.02.2016 року « Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі ( на місцевості)» гр. Куць Анастасії Никифорівні, жительці с. Пірки, вул.
Свердлова,7 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського
господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Пиляй Л.В. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
27.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало» - 0 чол.
28.СЛУХАЛИ:
Стеценко Л.В. повідомила про розгляд заяви сільського голови О.Б.
Вересащодо надання тарифної відпустки за 2016 рік з 15.06.2016 року на 30
календарних днів.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала надати тарифну відпустку сільському голові.
ВИРІШИЛИ:
26.Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 9чол.;
«проти» – 0чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало» - 1 ( сільський голова).

Сільський голова
Секретар

О.Б. Верес
Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія сільської ради сьомогоскликання
РІШЕННЯ
18 травня 2016 року
Про затвердження звіту про виконання
сільського бюджету за І квартал 2016 року
Заслухавши звіт головного бухгалтера сільської ради Пиляй Л.В.,
керуючись статтею 80 Бюджетного Кодексу України, пунктом 23 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2016 року,
(додається).

Сільський голова О.Б.Верес

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шоста сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
18 травня 2016 року
Про затвердження договорів укладених
сільським головою
Відповідно пункту 43 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити договори на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених
сільським головою у період з 01.01.2016 року по 31.03.2016 року (перелік
договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг додається)

Сільський голова О.Б.Верес
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3.
Про внесення змін до
сільського бюджету
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ЗА
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НЕМАЄ

НЕМАЄ

10

ЗА
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ЗА

відсутня
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2.
Про затвердження
звіту по виконанню
сільського бюджету за
І квартал 2016 року

відсутня
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ЗА

Верес О.Б.
Авраменко С.І.
Бакай С.І.
Бендус І.М.
Губа І.К.
Дроботя В.В.
Заєць Л.П.
Калініченко О.В.
Ківшик Л.О.
Косяк п.П.
Мелешко Ю.В.
Мільгевська О.В.
Одиниця Ю І.
Пиляй Л.В.
Стеценко Л.В.
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ

РІШЕННЯ

2

ЗА

Питання,вине
сененарозгляд

1

ЗА

№з/п

18травня2016року

Прізвище, імя, по батькові та вибір депутата
Загальний результат

Тарасівської сільської ради
голосування
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Положення
про
земельний податок
та встановлення
ставок земельного
податку на 2017
рік
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Про встановлення
пільг щодо сплати
земельного податку
юридичними
особами на 2017 рік
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Про затвердження
податку
на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки.
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Відсутня

Про
затвердження
транспортного
податкуна 2017
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податки і збори на
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Заява гр. Кулібаби
О.Г. про надання
дозволу на
виготовлення
проекту
землеустрою щодо
відведення
земельної ділянки
для передачі у
власність для
ведення особистого
селянського
господарства
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земельної ділянки
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Про затвердження
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витрат сільського
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відведення
земельної ділянки
для передачі у
власність для
ведення особистого
селянського
господарства
Заява гр. Тоцького
А.М. про
затвердження
технічної
документації та
передачу у власність
земельної ділянки
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огобудинкугосподарс
ьких будівель і
споруд та ведення
особистого
селянського
господарства

відсутня

22.

прийнято

відсутня

Заява гр. Синіла
В.В. про
затвердження
технічної
документації та
передачу у
власність земельної
ділянки для
ведення особистого
селянського
господарства

ЗА

21.

прийнято

ЗА

Заява грТоцького
В.Д. про
затвердження
технічної
документації та
передачу у власність
земельної ділянки
длябудівництватаоб
слуговуванняжитлов
огобудинкугосподарс
ьких та ведення
особистого
селянського
господарства

проти

20.

НЕМАЄ

НЕМАЄ

10

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня
ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутній

відсутній

відсутній

ЗА

НЕМАЄ

НЕМАЄ

10

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня
ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутній

відсутній

відсутній

НЕМАЄ

10

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня
ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутній

відсутній

відсутній

ЗА

відсутня

ЗА

прийнято

НЕМАЄ

Заява гр. Лукаш
М.І..
пронаданнядозволун
авиготовленнятехні
чноїдокументації
ізземлеустр
оющодовстановлен
нямежземельноїділ
янкивнатурі( намісц
евості)
длябудівництватао
бслуговуванняжитл
овогобудинкугоспод
арських та ведення
особистого
селянського
господарства

прийнято

ЗА

25.

відсутня

Заява гр. Фалько
Л.А. про
затвердження
технічної
документації та
передачу у
власність земельної
ділянки
длябудівництватао
бслуговуванняжитл
овогобудинкугоспод
арських будівель і
споруд та ведення
особистого
селянського
господарства

відсутня

24.

прийнято

ЗА

Заява гр. Фалько Л.А.
про затвердження
технічної
документації та
передачу у власність
земельної ділянки
длябудівництватаобс
луговуванняжитловог
обудинкугосподарськи
х будівель і споруд та
ведення особистого
селянського
господарства

ЗА

23.

НЕМАЄ

НЕМАЄ

10

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня
ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутній

відсутній

відсутній

НЕМАЄ

10

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня
ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутній

відсутній

відсутній

ЗА

відсутня

ЗА

прийнято

НЕМАЄ

Про внесення змін в
рішення 4 сесії 7
скликання від
19.02.2016 року
«Про надання
дозволунавиготовле
ннятехнічноїдокуме
нтації
ізземлеустр
оющодовстановлен
нямежземельноїділ
янкивнатурі( намісц
евості)
длябудівництватао
бслуговуванняжитл
овогобудинкугоспод
арських будівель і
споруд та ведення
особистого
селянського
господарства

ЗА

27.

прийнято

відсутня

Заява гр. Нерозя
О.П.
пронаданнядозволун
авиготовленнятехні
чноїдокументації
ізземлеустр
оющодовстановлен
нямежземельноїділ
янкивнатурі( намісц
евості)
длябудівництватао
бслуговуванняжитл
овогобудинкугоспод
арських будівель і
споруд та ведення
особистого
селянського
господарства

ЗА

26.

Голова лічильної комісії

С.П.Данильченко

НЕМАЄ

НЕМАЄ

9

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня
ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутній

відсутній

відсутній

ЗА

прийнято
відсутня

Заява Вереса О.Б.
«Про надання
тарифної
відпустки»

не голосував

28.

