
 

 

Поіменне голосування на засіданні 71 сесії 07 скликання від 17 листопада 2020 року 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого  1. Звіт про  виконання селищного 

бюджету за 9 місяців 2020 року 

2. Звіт про виконання програми 

економічного і соціального розвитку 

Воронізької селищної ради за 9 місяців 

2020 року 

 

3. Звіт селищного голови про свою 

діяльність 

4. Про списання коштів 

ліквідаційного банку АКБ 

«Україна» 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим не 

голосув 

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. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. -    -    -    -    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. -    -    -    -    

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. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 5. Про перерозподіл коштів 

 

6. Про передачу КП «Добробут – 

2018» 

7. Про внесення змін до штатного 

розпису по ДНЗ «Вишенька» 

8. Про внесення змін до 

штатного розпису по ДНЗ 

«Чебурашка» 

 

 

 

 

     -  

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим не 

голосув 

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. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. -    -    -    -    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. -    -    -    -    

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. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 9. Про надання в оренду частини 

приміщення по вул. Київська, 4 

10. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок гр. Фащук О.В. 

 

11. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок гр. Артюшенко Н.Л. 

12. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки  гр. 

Савельєвої Л.М. 
 

 
за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим не 

голосув 

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. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. -    -    -    -    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. -    -    -    -    

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       Не гол 

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за    за    за    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 13. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок гр.  Іщук Н.М. 

14. Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр 

Красулі С.М. та надання дозволу на отримання 
документації, що посвідчує право власності на 

земельну ділянку в порядку спадкування 

15. Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  гр 

Швайка О.П. та надання дозволу на отримання 
документації, що посвідчує право власності на 

земельну ділянку в порядку спадкування 

16. Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  гр. Бабак М.П..та 

надання дозволу на та надання дозволу на 

отримання документації, що посвідчує 

право власності на земельну ділянку в 

порядку спадкування 

 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим не 

голосув 

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. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. -    -    -    -    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. -    -    -    -    

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.    Не гол за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. -    -    -    -    

24.  Задьора В.В. за    за    за    за    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 17. Про затвердження  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по 

вул. Зоряна, 19. 

 

18. Про надання дозволу на 

виготовлення меж земельних 

ділянок гр. Нечвоглод О.О. 

 

19. Про надання дозволу на 

виготовлення меж земельних 

ділянок гр. Куцепал Г.В. 

 

 

20. Про надання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

гр. Рубан О.С. по вул. 

Київська, 55. 
за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим

. 

не 

голосув

. 

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. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. -    -    -    -    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. -    -    -    -    

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. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 21. Про скасування дії рішення 23 сесії 07 

скликання від 22 березня 2017 року «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Осипенку Д.О.» 

22. Про приведення до вимог чинного 

законодавства рішення 38 сесії 06 скликання 

від 14.11.2013року «Про затвердження 

уточнених площ земельних ділянок гр. 
Одноліток М.І.». 

 

23. Про розірвання договору оренди землі по 

вул. М. Терещенка, б. 2-а з КПТ Корал -1 

24. Про укладання договору оренди 

землі по  

вул. М. Терещенка, 2-а  

з ТОВ «АРТКАПІТАЛ – М» 
 

 

 
 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим не 

голосув 

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. за    за    за    за    

6.  Симотка Т.А. за    за    за    за    

7.  Веселовський В.В. -    -    -    -    

8.  Фастовець В.Г. за    за    за    за    

9.  Мурченко О.В. -    -    -    -    

10.  Свистун І.В. за    за    за    за    

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

15.  Харченко В.М. -    -    -    -    

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. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 25. Про перегляд розміру орендної 

плати за земельну ділянку по 

 вул. Миколи Терещенка. 

   

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти- утрим. не 

голосув. 

за проти утрим

. 

не 

голосув

. 

1.  Ястребов В.Ю. за                

2.  Попченко О.В. -                

3.  Ворона А.М. за                

4.  Пискун В.В. -                

5.  Ярошко С.В. за                

6.  Симотка Т.А. за                

7.  Веселовський В.В. -                

8.  Фастовець В.Г. за                

9.  Мурченко О.В. -                

10.  Свистун І.В. за                

11.  Савченко В.М. -                

12.  Антоненко В.В. за                

13.  Сергієнко М.Й. за                

14.  Даценко М.Г. за                

15.  Харченко В.М. -                

16.  Ворошилова Г.В. за                

17.  Рязанова Т.М. -                

18.  Сердюк Г.М. за                

19.  Власенко А.П. -                

20.  Панченко М.І. за                

21.  Однолєток Г.М. за                

22.  Савельєва Л.М. за                

23.  Однолеток Н.В. -                

24.  Задьора В.В. за                

25.  Павленко П.В. за                

26.  Білоножко А.Г. -                

27.  Хилик Н.В. -                

 

 


