
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

П Е Р Е Л І К 

рішень ХІV сесії Костянтинівської сільської ради 

восьмого  скликання. 

                                                                                   03 березня 2022 року 

 

№ 

п/п  

З м і с т   р і ш е н н я Номер та 

дата 

рішення 

Допо-

відач 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Костянтинівської сільської територіальної громади 

за 2021 рік. 

№1 

03.03.2022 

Гончар 

Н.В. 

2. Про звіт  Костянтинівського сільського голови про  

роботу сільської ради  за 2021 рік. 

№2 

03.03.2022 

Паєнтко 

А.М. 

3. Про внесення змін до бюджету Костянтинівської 

сільської територіальної громади на 2022 рік. 

№3 

03.03.2022 

Гончар 

Н.В. 

4.  Про надання дозволу на виготовлення проектно- 

кошторисної документації по об’єктах 

Костянтинівської  сільської ради з проходженням 

комплексної експертизи. 

№4 

03.03.2022 

Василь-

єва І.О. 

5. Про внесення змін до рішення №7 від 26.02.2021 

року Костянтинівської сільської ради «Про 

утворення Костянтинівської публічної бібліотеки». 

№5 

03.03.2022 

Залива-

дня 

Ю.О. 

6. Про затвердження Програми «Питна вода 

Костянтинівської сільської ради» на 2022-2026 

роки». 

№6 

03.03.2022 

Лукіяне-

нко В.Д. 

7. Про  розробку Стратегії розвитку Костянтинівської 

сільської територіальної громади на період 2023-

2030 роки. 

№7 

03.03.2022 

Бойчук 

С.В. 

8. Про затвердження детального плану території на 

земельну ділянку загальною площею 5 га, з метою 

визначення параметрів забудови для розміщення 

станції розвантаження автотранспорту та пристрою 

обробки зерна за адресою: Миколаївська область, 

Миколаївський район, с. Себине, вул. Гетманцева, 1. 

№8 

03.03.2022 

Макада 

Г.М. 

9. Про затвердження місцевої Цільової програми 

територіальної оборони Костянтинівської 

територіальної громади на 2022 – 2026 роки. 

№9 

03.03.2022 

Макада 

Г.М. 

10. Про затвердження положення про підрозділ місцевої 

пожежної команди при  Костянтинівському 

коммунальному підприємстві «Добробут». 

№10 

03.03.2022 

Макада 

Г.М. 

11. Про затвердження  документації із землеустрою 

для продажу прав на земельних торгах у формі аукціону 

та проведення земельних торгів у формі аукціону. 

№11 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 



12. Про внесення змін до рішень Костянтинівської 

сільської ради. 

№12 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

13. 

 

 

Про дострокове припинення договору оренди 

земельної ділянки, яка перебуває у користування гр. 

Юдіна В.Ю. за взаємною згодою сторін. 

№13 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

14. Про надання дозволу на розробку технічної 

документації по встановленню строкового 

земельного сервітуту ТОВ «Еліксир Україна». 

№14 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

15. Про дострокове припинення договорів оренди 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

Себинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

за взаємною згодою сторін. 

№15 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

16. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. 

Пахомовій Н.А., Новожиловій О.Б. 

№16 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

17. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок, 

які перебувають у користуванні Новопетрівського 

закладу загальної середньої освіти. 

№17 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

18. Про надання дозволу на розробку проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у користування на умовах оренди АТ 

«Миколаївобленерго». 

№18 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

19. Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ТОВ «ОБЛАСНІ 

ШЛЯХИ». 

№19 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

20. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Колоту 

М.С. 

№20 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

21. Про  затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність гр. Серетяну Ю.Д. 

№21 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

22. Про  затвердження технічної документації із 

землеустрою та надання земельної ділянки у 

власність     гр. Кулєш М. І., Кулеш В. В., Брижатій 

О. В., Коніченко Л. В. 

№22 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

23. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність гр. 

Кошкадамян А.К. 

№23 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

24. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

№24 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 



ділянка) громадянам Хржановському О.В. та 

Хржановській Н.В. 

25. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)                      

гр. Кочкадамян Г.К. 

№25 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

26. Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського 

призначення. 

№26 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у користування на 

умовах оренди ПрАТ «ВФ Україна». 

№27 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

28. Про атвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Цвєтковій В.П. 

№28 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

29. Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Цвєткову Д.С. 

№29 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

30. Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Романчук В.Ю. 

№30 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

31. Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Пересаді Н.І. 

№31 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

32. Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Берегелі О.Л. 

№32 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

33. Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Базаренко М.Б. 

№33 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

34. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність гр. 

Цатурову А.Ю., Цатуровій В.В. 

№34 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

35. Про затвердження проекту землеустрою та надання 

земельних ділянок у власність гр. Черепіній А.О., 

Сиволап А.М.  

№35 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

36. Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність гр. Несміян Л.В. 

№36 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 



37. Про затвердження проєкту землеустрою та надання 

земельних ділянок у власність гр. Брижатому О.М., 

Брижатій Л.М. 

№37 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

38. Про  затвердження проектів землеустрою та надання 

земельних ділянок у власність гр. Юрчишин В.В., 

Несміян В.В., Несміян В.І., Несміян О.В., Несміян 

Л.В.  

№38 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

39. Про  затвердження проекту землеустрою та надання 

земельних ділянок у власність громадянам України (5 

чол.) 

№39 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

40. Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення фермерського господарства громадянам 4 

чол.        

№40 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

41. Про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність для 

ведення садівництва гр. Алексєєвій В.В. 

№41 

03.03.2022 

Демчук 

І.С. 

42. Про визнання житлового будинку не придатним для 

проживання у с. Баловне. 

№43 

03.03.2022 

Макада 

Г.М. 

43 Різне   

 

 

Секретар сільської ради                                                      Тетяна ПАНЧЕНКО 

 


