
     Поіменне голосування на засіданні 46 сесії 07 скликання від  21 грудня 2018 року 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 1. Про внесення змін до рішення 32 

сесії 07 скликання від 22.12.2017 року 

«Про селищний бюджет на 2018 рік» 

 

 

 

2. Про селищний бюджет на 2019 рік 3. Про надання в оренду вбудованого 

приміщення № 1  по вул. Київська, 2 

Другому державному пожежно – 

рятувальному загону Управління 

Держслужби України у Сумській 

області 

4. Про дострокове припинення дії 

договору тимчасового користування  

непереоформленими земельними 

частками (паями) від 03.01.2017 року  

шляхом його розірвання за згодою 

сторін між ПСП «Придеснянське» та 

Воронізькою с/р 

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. -    -    -    -    

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. -    -    -    -    

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. за    за    за    за    

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. за    за    за    за    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

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 5. Про надання у тимчасове 

користування земель 

непереоформлених земельних 

часток (паїв), що можуть бути 

визнані відумерлою спадщиною 

для введення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва ПП «Деснянське» 

6. Про надання у тимчасове 

користування земель 

непереоформлених земельних 

часток (паїв), що можуть бути 

визнані відумерлою спадщиною для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва ПСП «Придеснянське»  

7. Про надання дозволу гр. 

Тарасенко Г.А. на отримання 

документів, що посвідчують право 

власності на земельні  ділянки в  

порядку спадкування 

8. Про надання дозволу на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних 

ділянок гр. Ільїної Г.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. -    -    -    -    

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. -    -    -    -    

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. за    за    за    за    

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. за    за    за    за    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

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 надання дозволу на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних 

ділянок гр. Однолетку Віталію 

Вікторовичу 

10. Про погодження надання 

дозволу на розроблення проекту із 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення ОСГ учаснику бойових дій 

Симотка Д.М. 

 

 

11. Про перегляд орендної ставки 

ФОП Комякова М.М. 

 

12. Про розірвання договору 

оренди з гр. Мар’єнко Валерієм 

Миколайовичем 

 

 

 

 

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. -    -    -    -    

4.  Пискун В.В. -    -    -    -    

5.  Ярошко С.В. -    -    -    -    

6.  Симотка Т.А. за       Не голос 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. -    -    -    -    

13.  Сергієнко М.Й. за    за    за    за    

14.  Даценко М.Г. за    за    за    за    

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. за    за    за    за    

20.  Панченко М.І. за    за    за    за    

21.  Однолєток Г.М. -    -    -    -    

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 надання в оренду 

земельної ділянки гр. Антипенко 

Дмитру Олександровичу 

 

   

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. -                

4.  Пискун В.В. -                

5.  Ярошко С.В. -                

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. -                

13.  Сергієнко М.Й. за                

14.  Даценко М.Г. за                

15.  Харченко В.М. за                

16.  Ворошилова Г.В. за                

17.  Рязанова Т.М. за                

18.  Сердюк Г.М. за                

19.  Власенко А.П. за                

20.  Панченко М.І. за                

21.  Однолєток Г.М. -                

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. -                

 


