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ПРОТОКОЛ № 23 
засідання постійної комісії Гірської сільської ради з питань земельних 

відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища 

 
приміщення Гірської сільської ради    
с. Гора, вул. Центральна, 5                                                                        16.11.2021   
 
Голова засідання: Бідненко Т.В. 
Присутні члени комісії: Давидок С.О.,Безпала В.А., Шевченко М.В., 
Відсутні члени комісії:  
Запрошені: Степаненко Є.М.- юрист Гірської сільської ради 
                    Шершень Л.Ф.-секретар Гірської сільської ради 
Присутні:  

гр.Ноздрачев Олексій, гр.Майборода Інна, гр.Іващенко Олександр, 
гр.Безкровний Олег, гр.Розгон І.А., гр.Синиця Ірина, гр.Чорновол Віктор, 
гр.Мужин Сергій, гр.Коломойцев Олег – представники громадськості 
учасників бойових дій; 

Петрашенко Т.В., Мамедов Р.О., Нерубайська І.М., Яременко С.В., 
Сапіцький О.І. – депутати ради 
 
 
СЛУХАЛИ:          Про затвердження порядку денного. 
ВИСТУПИЛИ:    Бідненко Т.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Розгляд клопотання гр. Михайлуци Ю.А. про розробку технічної 
документації щодо поділу земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення та відведення у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею до 2,0га. 

2. Розгляд клопотання гр. Пустовіта В.М. про розробку технічної 
документації щодо поділу земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення та відведення у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею до 2,0га. 

3. Розгляд клопотання гр. Майбороди С.О. про розробку технічної 
документації щодо поділу земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення та відведення у власність земельну 
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ділянку для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею до 2,0га. 

4. Розгляд клопотання гр. Чорновола В.М. про розробку технічної 
документації щодо поділу земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення та відведення у власність земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 
площею до 2,0га. 

5. Розгляд колективного клопотання громадян учасників бойових дій про 
розробку технічної документації щодо поділу земельних ділянок 
комунальної власності сільськогосподарського призначення та відведення 
у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського 
господарства орієнтовною площею до 2,0га. 
 
Голосували: «За» –   4  , «проти» –  0     , «утрималися» – 0   . 
 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
1. Розгляд проєкту рішення про створення робочої групи  щодо вивчення 

питань порядку денного. 
Голосували: «За» –   4  , «проти» –  0     , «утрималися» – 0   . 

 
******************************************************************* 

 
1. Доповіла Давидок С.О.- секретар комісії: 
Керуючись Положенням про постійні комісії сільської ради VIІI скликання 

затверджене рішенням Гірської сільської ради від 17.11.2020 № 8-1-VIІI 
запропоновано створити підготовчу комісію з залученням представників 
громадськості, представників ради, спеціалістів (незалежних експертів) у 
складі 7 осіб. Делегувати підготовчій комісії повноваження щодо розгляду 
питань порядку денного та вивчення питання поділу земельних ділянок 
комунальної власності сільськогосподарського призначення. 
Запропонований склад підготовчої комісії: 

члени комісії з питань земельних відносин сільської ради: 
1. Шевченко М.В. 
2. Безпала В.А. 
3. Давидок С.О. 
4. Бідненко Т.В. 
представники громадськості: 
5. Чорновол Віктор Миколайович 
6. Розгон Інна Андріївна 
представник сільської ради, в.о. начальника відділу правового і кадрового 
забезпечення: 
7. Степаненко Є.М. 
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вирішили:  
Створити підготовчу комісію з числа запропонованих осіб.  
Розробити проєкт рішення про створення підготовчої комісії та подати на 
розгляд і  затвердження чергового засідання ради. 
Делегувати підготовчій комісії повноваження щодо вивчення питання поділу 
земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення 
з подальшим відведенням у власність громадянам, які мають статус учасників 
бойових дій, утворених в результаті поділу земельних ділянок у відповідності 
чинних законів України та нормативно правових актів. 
Голосували: "За" –  4    , "проти" –   0    , "утрималися" –   0 . 
 
 
 
 
Голова комісії                                    Т.В. Бідненко 

Заступник голови                                                                                 М.В. 

Шевченко 

Секретар комісії                                                                                   С.О. Давидок 

Члени комісії                                                                                         В.А. Безпала 


