
     Поіменне голосування на засіданні 51 сесії 07 скликання від 17  травня 2019 року 

№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 1. Про виконання селищного 

бюджету за І квартал  

2019 року 

2. Про  внесення змін до рішення 

46 сесії 07 скликання від 

21.12.2018 року «Про селищний 

бюджет на 2019 рік» 

3. Про виконання програми 

економічного і соціального 

розвитку Воронізької селищної 

ради за І квартал 2019 року 

4. Про внесення змін до рішення 

46 сесії 07 скликання від 

21.12.2018 року «Про програму 

економічного і соціального 

розвитку 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. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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. --    --    --    --    

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. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 5. Про зміни до рішення  

28 сесії 07 скликання від 

28.09.2017 «Про програму 

відзначення 200-річчя з дня 

народження П.О. Куліша на 

території Воронізької селищної 

ради на  

2017-2019 роки» 

6. Про внесення змін до рішення 

першої сесії 07 скликання від 

09.11.2015 року «Про утворення 

виконавчого комітету Воронізької 

селищної ради». 

7. Про затвердження детального 

плану території по вул. Миколи 

Терещенка для експлуатації об’єктів 

і споруд телекомунікацій в смт 

Вороніж 

8. Про розгляд заяви селищного 

голови Ястребова В.Ю. 

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       Не гол 

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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. --    --    --    --    

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. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



  № 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 9. Про розгляд заяви 

селищного голови  

Ястребова В.Ю. 

10. Про надання дозволу на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення меж 

земельних ділянок 

 гр. Грицаєнко В.М. 

11. Про надання дозволу на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення меж 

земельних ділянок  

гр. Смичок Н.І. 

 

12. Про надання дозволу на 

виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення меж 

земельних ділянок 

 гр. Свистун І.А. 

 
за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти утрим. не 

голосув. 

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

2.  Попченко О.В. -    -    -    -    

3.  Ворона А.М. за    за    за    за    

4.  Пискун В.В. за    за    за    за    

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       Не гол за    за    

9.  Мурченко О.В. -    -    -    -    

10.  Свистун І.В. за    за    за       Не гол 

11.  Савченко В.М. -    -    -    -    

12.  Антоненко В.В. за    за    за    за    

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. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

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

виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних 

ділянок  

гр. Карнаух С.Л.    

14. Про уточнення площ земельних 

ділянок, належних на праві 

власності  

гр. Масюк М.Д. для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва на території 

Воронізької селищної ради  

15. Про  уточнення площ земельних 

ділянок,належних на праві спільної 

часткової власності гр. Шевлюгі 

В.О., Шевлюгі І.О., Шевлюгі Р.О. 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва на території 

Воронізької селищної ради 

16. Про включення до переліку 

земельних ділянок для підготовки 

лотів для продажу права оренди 

земельних ділянок на земельних 

торгах у формі аукціону земельну 

ділянку по вул. Колеснікова.  

утр

им. 

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. за    за    за    за    

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. --    --    --    --    

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. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г. -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 17. Про передачу у приватну 

власність земельної ділянки 

 гр. Помазану Г.В. 

18. Про надання дозволу 

 гр. Штирхун Л.В. на отримання 

документів, що посвідчують 

право власності на земельну 

ділянку, в порядку спадкування 

19. Про розірвання договору 

оренди на земельні ділянки по 

вул. 1 Травня, 44 в смт Вороніж 

та передачу у спільну часткову 

власність земельної ділянки 

 гр. Калюжному Є.В. та 

 гр. Васильєвій Т.В. 

20. Про надання дозволу ПрАТ 

Київстар на розроблення 

проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд 

телекомунікації 
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. за    за    за    за    

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. --    --    --    --    

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. за    за    за    за    

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. -    -    -    -    

25.  Павленко П.В. за    за    за    за    

26.  Білоножко А.Г -    -    -    -    

27.  Хилик Н.В. -    -    -    -    



№ 

з/п 

П.І.Б. голосуючого 21. Про подовження дії 

договору оренди землі по 

 вул. Михайлівській, 77 

 

 

  

   

за проти утрим. не 

голосув. 

за проти  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. за                

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. --                

15.  Харченко В.М. за                

16.  Ворошилова Г.В. за                

17.  Рязанова Т.М. -                

18.  Сердюк Г.М. за                

19.  Власенко А.П. за                

20.  Панченко М.І. за                

21.  Однолєток Г.М. за                

22.  Савельєва Л.М. за                

23.  Однолеток Н.В. -                

24.  Задьора В.В. -                

25.  Павленко П.В. за                

26.  Білоножко А.Г. -                

27.  Хилик Н.В. -                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


