
     Поіменне голосування на засіданні 43 сесії 07 скликання від  08 листопада 2018 року 

№ 

з/п 

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

бюджету за 9 місяців 2018 року 

 

2. Про розподіл  коштів  цільового 

фонду селищної ради у складі 

спеціального фонду селищного 

бюджету 

3. Про внесення змін до рішення 32 

сесії 07 скликання від 22.12.2017 

року «Про селищний бюджет на 

2018 рік» 

 

 

 

4. Звіт  про виконання програми 

економічного і соціального 

розвитку Воронізької селищної 

ради за 9 місяців 2018 року 

 

 

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. за    за    за    за    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. -    -    -    -    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. за    за    за    за    

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 5. Про внесення змін до штатного 

розпису по ДНЗ «Вишенька» 

 

6. Звіт селищного голови про свою 

діяльність 

7. Про затвердження проектно – 

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги 

С191719 «Під’їзд до  ст. Вороніж по 

вул. Колеснікова в смт Вороніж 

Шосткинського району Сумської 

області»» 

8. Про затвердження проектно – 

кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дороги по 

вул. Гетьмана Сагайдачного  в смт 

Вороніж Шосткинського району 

Сумської області» 

 

     -  

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       Не гол за    за    

2.  Попченко О.В. за    за    за    за    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. -    -    -    -    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. за    за    за    за    

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 внесення змін до Програми 

розроблення (оновлення) 

містобудівної документації смт 

Вороніж, с. Масиків та с. 

Курдюмівка на 2016 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням восьмої 

сесії сьомого скликання  від 

23.03.2016 року 

10. Про внесення змін до частини 

рішення 35 сесії 05 скликання від 

23.11.2009 року 

 

11. Про надання дозволу на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних 

ділянок гр. Лелікової В.П. 

 

12. Про надання дозволу  на 

виготовлення т/д із землеустрою 

щодо встановлення меж з/д 

співвласникам гр.Коншу О.А. 

(1/3ч.), Коншу Т.О. (1/3ч.), гр. 

Коншу В.О. (1/3ч.) 

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. за    за    за    за    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. -    -    -    -    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. за    за    за    за    

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 затвердження уточненої 

площі земельних ділянок 

гр.Тимошенко Т.П. 

 

 

14. Про передачу  у власність 

земельних ділянок гр. Пстигі 

Володимиру Івановичу 

 

15. Про поділ земельної ділянки 

комунальної власності 

 по вул. М. Терещенка, 1 

16. Про перегляд орендної ставки 

ФОП Коноваленко М.М. за 

користування земельною ділянкою 

по вул. М. Терещенка, 1 

 

 

 

 
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. за    за    за    за    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. -    -    -    -    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. за    за    за    за    

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 внесення змін до частини 

рішення 20 сесії 21 скликання від 

02.04.1994 року 

 

18. Про погодження надання 

дозволу на розроблення проекту із 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ учаснику бойових дій 

Любивій Н. Ю. 

19. Про затвердження уточненої 

площі земельних ділянок гр. 

Попченко О.Ф. 

 

 

20. Про внесення змін до рішення 

40 сесії 07 скликання від 27.06.2018 

року «Про затвердження ставок 

податків та зборів на території 

Воронізької селищної ради на 2019 

рік» 

 

 
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. за    за    -   Не гол за    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

14.  Даценко М.Г. -    -    -    -    

15.  Харченко В.М. за    за    за    за    

16.  Ворошилова Г.В. за    за    за    за    

17.  Рязанова Т.М. за    за    за    за    

18.  Сердюк Г.М. за    за    за    за    

19.  Власенко А.П. -    -    -    -    

20.  Панченко М.І. -    -    -    -    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

22.  Савельєва Л.М. за    за    за    за    

23.  Однолеток Н.В. за    за    за    за    

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 надання дозволу на 

розроблення детального плану 

території по вул. Колеснікова 

 

   

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. за                

3.  Ворона А.М. за                

4.  Пискун В.В. за                

5.  Ярошко С.В. -                

6.  Симотка Т.А. за                

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. -                

14.  Даценко М.Г. -                

15.  Харченко В.М. за                

16.  Ворошилова Г.В. за                

17.  Рязанова Т.М. за                

18.  Сердюк Г.М. за                

19.  Власенко А.П. -                

20.  Панченко М.І. -                

21.  Однолєток Г.М. -                

22.  Савельєва Л.М. за                

23.  Однолеток Н.В. за                

24. - Задьора В.В. за                

25.  Павленко П.В. -                

26.  Білоножко А.Г. -                

27.  Хилик Н.В. -                

 


