
      Поіменне голосування на засіданні 69 сесії 07 скликання від 17 вересня 2020 року 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого  1. Про внесення змін до рішення 60 

сесії 07 скликання від 20.12.2019 року 

«Про селищний бюджет на 2020 рік» 

2. Про внесення змін до додатку 2 

рішення сесії «Про умови оплати праці 

виконавчого апарату селищної ради» 

3. Про умови оплати праці селищного 

голови. 

 

 

4. Про надання дозволу на списання 

автомобіля ГАЗ – САЗ – 3907 з 

балансу комунального 

підприємства «Благоустрій – 2019» 

 

 

 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голос

ув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за       Не гол за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. -    -    -    -    

5.  Ярошко С.В. -    -    -    -    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В.   утр  за     проти   за    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за    за    за    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за      утр  за    

25. - Павленко П.В. -    -    -    -    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 5. Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки гр. Артюшенко Н. Л. 

 

 

 

6. Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної 

ділянки гр. Кравченку О.П. 

 

 

7. Про затвердження уточнених площ 

земельних ділянок, належних на праві 

спільної часткової власності гр. Лисенко 

І.Є.(1/2ч.) та Мисик Г.Г. (1/2 ч.) для 

ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

 

8. Про затвердження уточнених 

площ земельних ділянок, належних 

на праві власності 

 гр. Маковець М.Ф.и для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

     -  

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голос

ув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. -    -    -    -    

5.  Ярошко С.В. -    -    -    -    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. за    за    за    за    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за    за    за    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за    за    за    

25.  Павленко П.В. -    -    -    -    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 9. Про  затвердження технічної 

документації  із землеустрою та передачу 

земельної ділянки в користування 

 гр. Валюх В.М. (1/4 ч.), Носовій О.А. (1/4 
ч.), Валюх Т.В. (1/4ч.), Валюх В.В. (1/4 ч.) 

 

 
 

10. Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 гр. Стужук Василю Володимировичу. 
 

 

11.  Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Київська, 52. 

 

12. Про надання дозволу  ТОВ «Контакт  

плюс» на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) на не розподілені 

(не витребувані) земельні частки (паї) на 

території Воронізької селищної ради 
 

 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голос

ув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. -    -    -    -    

5.  Ярошко С.В. -    -    -    -    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. за    за    за    за    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за    за    за    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за    за    за    

25.  Павленко П.В. -    -    -    -    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 13. Про погодження надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ учаснику 

бойових дій Точило В.І. 

 

 

14. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою гр. Антипенко Дмитром 

Олександровичем 

 

15.  Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою ФОП Алфьоровим В. В. 

 

 

16. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою ФОП Бойко О.М. 

 

 

 

 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голос

ув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. -    -    -    -    

5.  Ярошко С.В. -    -    -    -    

6.  Симотка Т.А. за    за     пр   за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за     пр   за    

9.  Мурченко О.В. за    за    за    за    

10.  Свистун І.В. за    за      утр  за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за     пр      Не 

гол 

16.  Ворошилова Г.В. за    за      утр  за    

17.  Рязанова Т.М. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М. за    за     пр   за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за    за     пр   за    

22.  Савельєва Л.М. за    за      утр  за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за    за    за    

25.  Павленко П.В. -    -    -    -    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 17. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою ФОП Борисенко В.М. 

18. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою ФОП Дятлом М.В 

19. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою ФОП Захаровою Т.В. 

20. Про перегляд розміру 

орендної плати за користування 

земельною ділянкою ФОП 

Кликовою Ю.В. 

 

 

 

 
за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голос

ув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. -    -    -    -    

5.  Ярошко С.В. -    -    -    -    

6.  Симотка Т.А.  пр     утр    утр    утр  

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г.  пр     утр    утр    утр  

9.  Мурченко О.В. за    за    за    за    

10.  Свистун І.В.   утр    утр    утр    утр  

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М.  пр    пр    пр    пр   

16.  Ворошилова Г.В.   утр    утр    утр    утр  

17.  Рязанова Т.М. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М.  пр    пр    пр    пр   

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М.  пр    пр    пр    пр   

22.  Савельєва Л.М.   утр    утр    утр    утр  

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за    за    за    

25.  Павленко П.В. -    -    -    -    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 21. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою ФОП Мутілікою С.М. 
 

 

 

22. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою ФОП Мурченко О. В. 

23. Про перегляд розміру орендної 

плати за користування земельною 

ділянкою гр. Сердюк В.П. 

24.  Про перегляд розміру 

орендної плати за користування 

земельною ділянкою  

ФОП Ярошко М.М.. 
 

 

 

 
за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голос

ув. 

1.  Ястребов В.Ю. за    за    за    за    

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. -    -    -    -    

5.  Ярошко С.В. -    -    -    -    

6.  Симотка Т.А. за      утр  за      утр  

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за      утр  

9.  Мурченко О.В. за       Не гол за    за    

10.  Свистун І.В. за      утр  за      утр  

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за     пр   за     пр   

16.  Ворошилова Г.В. за      утр  за      утр  

17.  Рязанова Т.М. -    -    -    -    

18.  Сердюк Г.М. за     пр   за     пр   

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. за     пр   за     пр   

22.  Савельєва Л.М. за      утр  за      утр  

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за    за    за    

25.  Павленко П.В. -    -    -    -    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 25. Про видачу дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у 

межах природно – заповідного фонду 
 

 

    

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голос

ув. 

1.  Ястребов В.Ю. за                

2.  Попченко О.В. -                

3.  Ворона А.М. за                

4.  Пискун В.В. -                

5.  Ярошко С.В. -                

6.  Симотка Т.А.  проти               

7.  Веселовський В.В. -                

8.  Фастовець В.Г. за                

9.  Мурченко О.В. за                

10.  Свистун І.В. за                

11.  Савченко В.М. -                

12.  Антоненко В.В. -                

13.  Сергієнко М.Й. за                

14.  Даценко М.Г. -                

15.  Харченко В.М. за                

16.  Ворошилова Г.В. за                

17.  Рязанова Т.М. -                

18.  Сердюк Г.М.  проти               

19.  Власенко А.П. -                

20.  Панченко М.І. -                

21.  Однолєток Г.М. за                

22.  Савельєва Л.М. за                

23.  Однолеток Н.В. -                

24.  Задьора В.В. за                

25.  Павленко П.В. -                

26.  Білоножко А.Г. -                

27.  Хилик Н.В. -                

 

 


