ПРОТОКОЛ
другої сесії Гуляйпільської міської ради сьомого скликання
30 серпня 2017 року

м. Гуляйполе

Загальний склад ради: 26 депутатів.
Присутні: 22 депутати (список додається), міський голова Ярмак С.О.,
Відсутні: 4 депутати (список додається).
Присутні:
САВЧЕНКО Л.Г., начальник фінансового управління виконавчого комітету
міської ради.
НЕМІЧ Л.М, начальник бюджетного відділу, заступник начальника
фінансового управління виконавчого комітету міської ради.
ЯКОВЕНКО О.С., начальник юридичного відділу виконавчого комітету
міської ради;
ЗІНЧЕНКО Г.М , головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради;
САВИЦЬКИЙ О.А., перший заступник міського голови;
ПЛЮЩІЙ С.В., заступник міського голови з питань інфраструктури та
інвестицій
КОНОВАЛОВА
С.О.,
начальник
організаційно-кадрового
відділу
виконавчого комітету міської ради;
МАТВІЄНКО М.В., В.О. начальника відділу ЖКХ та комунальної власності,
ЗІНЧЕНКО Г.М., головний спеціаліст
відділу земельних ресурсів
виконавчого комітету міської ради;
Головуючий: ЯРМАК С.О. –голова Гуляйпільської міської ради;
СЛУХАЛИ: ЯРМАК С.О. –голову
Гуляйпільської міської ради, про
затвердження порядку денного другої сесії міської ради (процедурне
питання).
ВИСТУПИВ: ЯРМАК С.О., Гуляйпільський міський голова.
Результати голосування: за – 22, проти – 0, утрималися – 1, не голосували -0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний другої сесії Гуляйпільської міської
ради.
Порядок денний
другого пленарного засідання першої сесії Гуляйпільської міської ради
третє пленарне засідання

30.08.2017р.

1. Звіт міського голови « Перші 100 днів життя громади».
Доповідач: Ярмак С.О. – міський голова

2. Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року Гуляйпільської
міської ради.
Доповідач: Савченко Л.Г. – начальник фінансово управління виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради
3. Про внесення змін та доповнень до рішень Гуляйпільської міської ради від
23.12.2016 року №2, 20.01.2015 року №2, 22.07.2017 №3 «Про затвердження
програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових
програм з інших питань»
Доповідач: Савченко Л.Г. – начальник фінансово управління виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради
4. Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 23.12.2016
року № 1 «Про міський бюджет на 2017 рік»
Доповідач: Савченко Л.Г. – начальник фінансово управління виконавчого
комітету Гуляйпільської міської ради
5. Про затвердження детального плану території на південно-західній
околиці м. Гуляйполе, для розміщення особистих селянських господарств
учасників АТО.
Доповідач: Савицька О.А.- головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій
6. Про затвердження Положень про відділ містобудування, архітектури,
розвитку інфраструктури та інвестицій, та відділ бухгалтерського обліку
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.
Доповіда: Савицька О.А.- головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій, Педаш О.Ю.начальник відділу бухгалтерської звітності та обліку-головний бухгалтер
7. Про затвердження Положення про тимчасову комісію з будівництва та
ремонту доріг.
Доповідач: Семеренко С.О- депутат Гуляйпільської міської ради
8. Про направлення клопотання до Запорізької обласної ради по ДОТ.
Доповідач: Матвієнко М.В.- В.О. начальника відділу ЖКХ та комунальної
власності.
9. Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування.
Доповідач: Зіненко Т.І.- секретар Гуляйпільської міської ради
10. Про затвердження Програми співучасті у 2017 році в «Програмі розвитку
освіти Гуляйпільського району на 2013-2017 роки»
Доповідач: Пилипенко Н.В. – в.о. старости Рівнопільської сільської ради

11. Про внесення змін і доповнень до рішення Рівнопільської сільської ради
від 21.12.2016р.№ 1 „ Про сільський бюджет на 2017 рік”
Доповідач: Пилипенко Н.В. – в.о. старости Рівнопільської сільської ради
12. «Про внесення змін та доповнень до рішень Дорожнянської сільської
ради від 09.02.2016 року №1 «Про затвердження місцевих та районних
Програм на 2016 рік», від 20.07.2016 №4 № «Про розроблення містобудівної
документації «Генеральний план та план зонування території (у складі
генерального плану ) с. Дорожнянка Гуляйпільського району Запорізької
області», від 23.12.2016 №14 «Про затвердження «Програми забезпечення
збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем Дорожнянської сільської ради на 2017 рік»
Доповідач: Гура М.П. – в.о. старости Дорожнянської сільської ради
13. Про внесення змін до рішення Дорожнянської сільської ради
від 23.12.2016 року № 2 «Про сільський бюджет на 2017 рік»
Доповідач: Гура М.П. – в.о. старости Дорожнянської сільської ради
14. Звіт про виконання плану роботи за перще півріччя 2017 року КП
« Гуляйпільський Ринок».
Доповідач: Закарлюка І.В.- директор КП « Гуляйпільський Ринок».
15. Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року Рівнопільська с/р
Доповідач: Пилипенко Н.В. – в.о. старости Рівнопільської сільської ради
16. Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року Гуляйпільська с/р
Доповідач: Поліщак В.Я.. – в.о. старости Гуляйпільської сільської ради
17. Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року Дорожнянська с/р
Доповідач: Гура М.П. – в.о. старости Дорожнянської сільської ради
18. Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року Святопетрівська с/р
Доповідач: Пешкова Н.П. – бухгалтер Святопетрівської сільської ради
19. Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року Червонянська с/р
Доповідач: Шевченко В.В. - в.о. старости Червонянської сільської ради
20. Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року Мирнянська с/р
Доповідач: Боговін Н.М.- в.о. старости Мирнянської сільської ради
21. Земельні питання.

Доповідач: Зінченко Г. М. - головний спеціаліст –землевпорядник
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
22. Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до
об’єднаної територіальної громади
Доповідач: Плющій С.В. заступник міського голови з питань інфраструктури
та інвестицій

І.СЛУХАЛИ: Звіт міського голови « Перші 100 днів життя громади».
ДОПОВІДАВ: Ярмак С.О. – міський голова
Результати голосування: за – 22, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 1 додається.
II. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року
Гуляйпільської міської ради.
ДОПОВІДАЛА: Савченко Л.Г. – начальник
фінансового управління
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 2 додається.
ІII.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішень Гуляйпільської
міської ради від 23.12.2016 року №2, 20.01.2015 року №2, 22.07.2017 №3
«Про затвердження програм соціально-економічного та культурного
розвитку міста, цільових програм з інших питань»
ДОПОВІДАЛА: Савченко Л.Г. – начальник
фінансового управління
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
Результати голосування: за – 22, проти – 0, утрималися – 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 3 додається.
IV. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради
від 23.12.2016 року № 1 «Про міський бюджет на 2017 рік»
ДОПОВІДАЛА: Савченко Л.Г. – начальник
фінансового управління
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради
Результати голосування: за – 22, проти – 0, утрималися – 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 4 додається.
V. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території на південнозахідній околиці м. Гуляйполе, для розміщення особистих селянських
господарств учасників АТО.
ДОПОВІДАЛА: Савицька О.А.- головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися – 0.

ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 додається.
VI. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положень про відділ містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій, та відділ
бухгалтерського обліку виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.
Доповіда: Савицька О.А.- головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій, Педаш О.Ю.начальник відділу бухгалтерської звітності та обліку-головний бухгалтер
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 додається.
VII. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про тимчасову комісію з
будівництва та ремонту доріг.
ДОПОВІДАВ: Семеренко С.О- депутат Гуляйпільської міської ради
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7 додається.
VIII. СЛУХАЛИ: Про направлення клопотання до Запорізької обласної ради
по ДОТ.
ДОПОВІДАВ: Матвієнко М.В.В.О. начальника відділу ЖКХ та
комунальної власності.
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 8 додається.
IX. СЛУХАЛИ: Про надання
одноразової матеріальної допомоги на
лікування.
ДОПОВІДАЛА: Зіненко Т.І.- секретар Гуляйпільської міської ради
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися – 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 9 додається.
X. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми співучасті у 2017 році в
«Програмі розвитку освіти Гуляйпільського району на 2013-2017 роки»
ДОПОВІДАЛА: Пилипенко Н.В. – в.о. старости Рівнопільської сільської
ради
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися –0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 10 додається.
XI. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення Рівнопільської
сільської ради від 21.12.2016р.№ 1 „ Про сільський бюджет на 2017 рік”
ДОПОВІДАЛА: Пилипенко Н.В. – в.о. старости Рівнопільської сільської
ради
Результати голосування: за – 22, проти – 0, утрималися – 0, не голосував- 1.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 11 додається.

XII. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішень Дорожнянської
сільської ради від 09.02.2016 року №1 «Про затвердження місцевих та
районних Програм на 2016 рік», від 20.07.2016 №4 № «Про розроблення
містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території
(у складі генерального плану ) с. Дорожнянка Гуляйпільського району
Запорізької області», від 23.12.2016 №14 «Про затвердження «Програми
забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної
експлуатації каналізаційних систем Дорожнянської сільської ради на 2017
рік»
ДОПОВІДАВ: Гура М.П. – в.о. старости Дорожнянської сільської ради
Результати голосування: за – 23 проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 12 додається.
XIII. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Дорожнянської сільської
ради
від 23.12.2016 року № 2 «Про сільський бюджет на 2017 рік»
ДОПОВІДАВ: Гура М.П. – в.о. старости Дорожнянської сільської ради
Результати голосування: за – 23, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 13 додається.

ХIV. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання плану роботи за перще півріччя 2017
року КП « Гуляйпільський Ринок».
ДОПОВІДАВ: Закарлюка І.В.- директор КП « Гуляйпільський Ринок».
Результати голосування: за – 21, проти – 0, утрималися – 0, не голосували- 2.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 14 додається.
ХV. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року
Рівнопільська с/р
ДОПОВІДАЛА: Пилипенко Н.В. – в.о. старости Рівнопільської сільської
ради
Результати голосування: за -19 ,проти – 1, утрималися – 1, не голосували- 2.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 15 додається.
ХVI. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання бюджету за 2 квартал 2017 року по
Дорожнянській,
Гуляйпільській,
Святопетрівській,
Червонянській,
Мирнянській сільським радам
Результати голосування: за – 18, проти – 0, утрималися – 1, не голосували- 4.
ВИРІШИЛИ: рішення № 16-20 по звітам про виконаня бюджету за 2 квартал
2017 року по Дорожнянській, Гуляйпільській, Святопетрівській,
Червонянській, Мирнянській сільським радам прийняти одним пакетом.
Рішення № 16-20 додаються.
ХVII. СЛУХАЛИ : Про вирішення земельних питань
ДОПОВІДАВ: ЗІНЧЕНКО Г.М.– головний спеціаліст - землевпорядник
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.

Земельні питання
1. Про зняття з обліку земельних ділянок ( 4 )
2. Про надання дозволів на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. ( 1 )
3. Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок ( 4 )
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Гуляйпільської
міської ради №8 від 25.01.2001р. «Про вилучення та надання земельних
ділянок» (Сисоєв М.К.)
5. Про передачу у власність земельної ділянки громадянам
України Борульку Віталію Віталійовичу та Бодні Віталію Вікторовичу
6. Про передачу у власність земельної ділянки громадянці
України Ярмак-Долгодворовій Ользі Василівні
7. Про приведення у відповідність до вимог чинного законодавства
відомостей про цільове призначення та здійснення розподілу земельної
ділянки, яка належить Ніколенку Т.В.
8. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність Пелех Л.І.
9. Про приведення у відповідність відомостей про земельні ділянки до
вимог чинного законодавства, право на які посвідчено одним державним
актом Кравченку М.О. (Набережна, 98)
10. Про приведення у відповідність відомостей про земельні ділянки
до вимог чинного законодавства, право на які посвідчено одним державним
актом Кравченку М.О. (Набережна, 96)
11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення у власність
Бондарю Олександру Сергійовичу
12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність Фісун Юлії Анатоліївні
13. Про відмову у наданні в безоплатне користування земельної
ділянки Шрамку В.М.

14. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Саніну Олегу
Вікторовичу
15. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Гурі Тетяні
Олексіївні
16. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
релігійній громаді Української Православної Церкви при храмі на ім’я
Пророка Іллі Бердянської єпархії
17. Про передачу у власність земельної ділянки громадянці України
Рубан Юлії Олександрівні
18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність Сисоєву Миколі Констянтиновичу
19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку Сисоєвій Любові Іванівні
20. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства Сисоєвій Любові Іванівні
21. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Подворко Аллі
Миколаївні
22. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Бодні Галині
Павлівні
23. Про передачу у власність земельної ділянки громадянці України
Сторожук Ользі Миколаївні
24. Про приведення у відповідність відомостей про земельні ділянки
до вимог чинного законодавства, право на які посвідчено одним державним
актом Вербицькому В.С.
25. Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради №17 від
29.03.2017 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу для розміщення
дільниці по виробництву пам’ятників Сумрію Г.В.»
ВИРІШИЛИ: рішення № 21- 45 по земельним питанням прийняти єдиним
пакетом
Результати голосування: за – 18, проти – 1, утрималися – 0, не голосували-4.
Рішення № 21- 45 додаються.
XVIII. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на добровільне приєднання
територіальних громад до об’єднаної територіальної громади
ДОПОВІДАЛА: Плющій С.В. заступник міського голови з питань
інфраструктури та інвестицій
Результати голосування: за – 20, проти – 1, утрималися – 1, не голосував-1.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 46 додається.
Головуючий ЯРМАК С.О. –голова Гуляйпільської міської ради
оголосив закритою другу сесію Гуляйпільської міської ради.

Міський голова

О.С. Ярмак

Список
депутатів Гуляйпільської міської ради, які були присутні
на третьому пленарному засіданні першої сесії
Гуляйпільської міської ради
30 серпня 2017 року
1. Боговик Микола Михайлович
2. Бончев Олександр Сергійович
3. Гура Олег Васильович
4. Зіненко Тетяна Іванівна
5. Клименко Людмила Володимирівна
6. Коростельов Дмитро Юрійович
7. Куликова Ірина Петрівна
8. Курман Ярослав сергійович
9. Лющанський Валерій Андрійович
10. Неміч Олексій Григорович
11. Непайда Ольга Володимирівна
12. Онучко Сергій Олексійович
13. Пшиков Олександр Олександрович
14. Рябко Тетяна Володимирівна
15. Савченко Наталія Іванівна
16. Семеренко Святослав Олександрович
17. Скидан Іван Семенович
18. Суховий Тарас Олександрович
19. Тютюнник Юлія Геннадіївна
20. Філіпченко Валентина Миколаївна
21. Халявка Інна Олександрівна
22. Ходус Юрій Григорович

Міський голова

О.С. Ярмак

Список
депутатів Гуляйпільської міської ради, які були відсутні
на третьому пленарному засіданні першої сесії
Гуляйпільської міської ради
30 серпня 2017 року

1.
2.
3.
4.

Зуйченко В.В.
Рясний О.А.
Турченко О.В.
Черненко О.Ф.

Міський голова

С.О.Ярмак

