
 

                                                                     

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59 СЕСІЯ 7  СКЛИКАННЯ 

                         ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

                    2019  року с. Гречані Поди        №  
 

Про прийняття комунального закладу  культури «Олександрівський 

сільський будинок культури» у власність Гречаноподівської сільської  

ради. 

 

             З метою забезпечення належної фінансової і матеріальної основи 

Гречаноподівської сільської ради, відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись рішенням 

Гречаноподівської сільської ради  №590-47/УІІ від 15 червня 2018 року «Про 

добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної 

громади» п.20 ч.1 ст.26, п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядува-

ння в Україні» Гречаноподівська сільська рада В И Р І Ш И Л А:  

              1. Прийняти комунальний заклад «Олександрівський сільський 

будинок культури» у власність Гречаноподівської сільської ради, оскільки 

правонаступником  визначено Гречаноподівську сільську раду, утворену 

внаслідок добровільного приєднання територіальних громад до об’єднаної 

територіальної громади.  

             2. Прийом-передачу майна здійснити відповідно до вимог чинного 

законодавства ( у тому числі  основних засобів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів).  

             3. Сільському голові створити комісію для прийняття-передачі майна. 

 

Сільський  голова                                  Г.О.Усик 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                 

                                                      

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59  СЕСІЯ 7  СКЛИКАННЯ 

                             ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

                    2019  року с. Гречані Поди        №   

 

Про перейменування  закладів  

культури. 

 
                     У зв’язку з приєднанням до Гречаноподівської сільської ради 

Олександрівської сільської ради необхідно перейменувати заклади культури, 

що розташовані на території села Олександрівка,  керуючись   ст. 26  Закону 

України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»  сільська  рада  

В И Р І Ш И Л А  : 

1. Перейменувати заклади культури, які знаходяться на території 

с. Олександрівка Гречаноподівської сільської ради  та затвердити їх у  новій 

назві, а  саме:          

    -  КЗК «Олександрівський сільський будинок культури»  

Гречаноподівської сільської ради; 

- КЗК «Олександрівська сільська бібліотека» Гречаноподівської сільської 

ради. 

 

                       2. Керівникам закладів привести у відповідність  правові 

документи.  

            

 

                

 

Сільський  голова                                  Г.О.Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59  СЕСІЯ 7  СКЛИКАННЯ 

                             ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

                    2019  року с. Гречані Поди        №   

 

Про затвердження  Статутів  КЗК  

«Олександрівський сільський будинок куль- 

тури» Гречаноподівської сільської ради 

та КЗК «Олександрівська сільська бібліотека»  

Гречаноподівської сільської ради. 

  

                     У зв’язку з об’єднанням Гречаноподівської територіальної 

громади з селами Олександрівка та Нове Життя, які входили до 

Олександрівської сільської ради, передачею прав обов’язків 

Олександрівською сільською радою Гречаноподівській  сільській раді,  

відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  

сільська рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити типовий Статут  КЗК «Олександрівський сільський 

будинок культури» Гречаноподівської сільської ради.  

2.  Затвердити типовий Статут  КЗК «Олександрівська сільська 

бібліотека» Гречаноподівської сільської ради.   

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення, голова комісії Міллер 

О.А. 

 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Г.О.Усик 

 
                                                                                                                                                      
 

 



                                                      

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59 СЕСІЯ 7  СКЛИКАННЯ 

                               ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

                   2019  року с. Гречані Поди      №   

 

Про затвердження актів приймання-передачі  

основних засобів, товарно-матеріальних цін- 

ностей, грошових коштів, що передаються від 

Олександрівської сільської ради після реорга- 

нізації.   

 

                                Розглянувши акти приймання-передачі основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, що передаються від 

Олександрівської сільської ради після реорганізації  до Гречаноподівської 

сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  сільська  рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити акти приймання-передачі основних 

засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів що передаються 

від Олександрівської сільської ради після реорганізації  до Гречаноподівської 

сільської ради.  

2. Бухгалтерії  сільської ради прийняти на баланс  

основні засоби та матеріальні  цінності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на 

постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, голова комісії Метла Т.В. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                               Г.О.Усик 

 

 

 

 



                                                      

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59 СЕСІЯ 7  СКЛИКАННЯ 

                              ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

                   2019  року с. Гречані Поди      №   

 

Про прийняття на баланс Гречаноподівської  

сільської ради основних засобів, товарно-ма- 

теріальних цінностей, грошових коштів, що  

передаються від Олександрівської сільської  

ради після реорганізації  до Гречаноподівської  

сільської ради. 

 

                                Розглянувши акти приймання-передачі основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, що передаються від 

Олександрівської сільської ради після реорганізації  до Гречаноподівської 

сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самов-

рядування в Україні»  сільська  рада ВИРІШИЛА: 

                                 1.Прийняти на баланс  основні засоби, товарно-мате-

ріальні цінності, грошові кошти, що передаються від Олександрівської 

сільської ради після реорганізації  до Гречаноподівської сільської ради. 

                                  2.Бухгалтерії  сільської ради прийняти на баланс  основні 

засоби та матеріальні  цінності. 

   3.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на 

постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, голова комісії Метла Т.В. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Г.О.Усик 

 

 

 

 



                                                                                      

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59  СЕСІЯ  7  СКЛИКАННЯ 

                           ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  
 

с. Гречані Поди      №         
                                                         

Про перерозподіл бюджетних асигнувань 

     З метою ефективного, результативного і цільового використання 

бюджетних коштів, керуючись ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст. 

28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

КМУ від 12.01.2011р. № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних 

призначень,перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»,у 

зв’язку з завершенням ремонтних  робіт робочого проекту «Капітальний 

ремонт приміщень та частини покрівлі Миролюбівського сільського клубу 

Гречаноподівської сільської ради», сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Перерозподілити бюджетні асигнування по головному  розпоряднику 

бюджетних коштів -  виконавчому комітету Гречаноподівської 

сільської ради ,в сумі 1407726,00грн., а саме: 

1.1  По ТПКВКМБ 7164 Код 0456 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» закрити кошти  по кошторису по спеціальному 

фонду бюджету на суму 1407726,00грн.  (капітальний ремонт 

дорожнього покриття 4-го Молодіжного провулку комунальної форми 

власності в с.Водяне Широківського району, Дніпропетровської 

області) 

1.2 Відкрити кошти по кошторису  по спеціальному фонду бюджету в 

сумі 1407726,00 грн. (завершення ремонтних робіт по робочому 

проекту «Капітальний ремонт приміщень та частини покрівлі 

Миролюбівського сільського клубу Гречаноподівської сільської 

ради») . 

     2. Провідному спеціалісту (фінансисту) внести відповідні зміни до 

розпису , кошторису та паспорту бюджетної програми сільського  бюджету 

на 2019 рік. 

             3.Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 

 

             4. Контроль за виконанням  даного рішення  залишаю за собою. 

            

Сільський голова                           Усик Г.О. 

 

 



                                                       

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

с. Гречані Поди       №   

 

Про  надання грошової допомоги 

на лікування. 

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до комплексної Програми «Соціальний захист населення» 

Гречаноподівської сільської ради на 2019 рік, яка передбачає надання 

матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, громадянам, які потрапили  

у  скрутне становище, розглянувши заяви про надання одноразової грошової 

допомоги  на лікування  та надані документи  громадян Гречаноподівська  

сільська  рада   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати грошову  допомогу  на лікування: 

-  Голюк М.С.; 

- Крикун П.Д.; 

- Горевич О.В.; 

- Кулик В.К.; 

- Гура О.О.; 

- Семак Л.П.; 

- Сєргєєв В.М.; 

- Мерва В.В. 

- Вишняк С.А.; 

- Каламурза Г.М.; 

- Боярин М.І. 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  

постійну  комісію    з  питань  планування, фінансів, бюджету  та  соціально-

економічного  розвитку. 

 

 

Сільський  голова                                          Г.О.Усик 
 

 



                                                       

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

с. Гречані Поди       №   

 

Про затвердження «Плану удосконалення          

надання послуги водопостачання».  

 

 

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План удосконалення  надання послуги водопостачання. 

(Додається). 

           2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  

комісію    з  питань  планування, фінансів, бюджету  та  соціально-

економічного  розвитку. 

 
 

 

 

 

Сільський  голова                                          Г.О.Усик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  59 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

с. Гречані Поди       №   

 

Про затвердження «Програми місцевого        

економічного розвитку та плану заходів» 

 

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму місцевого  економічного розвитку та плану 

заходів. (Додається). 

           2.       Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  

постійну  комісію    з  питань  планування, фінансів, бюджету  та  соціально-

економічного  розвитку. 

 
 

 

 

 

Сільський  голова                                          Г.О.Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 



 

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59  СЕСІЯ 7  СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

                       с. Гречані Поди       №   

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проектно-кошторисної документації. 

                  

          

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

        1.  Надати дозвіл  на виготовлення проектно-кошторисної  документації: 

  «Нове будівництво підвідного водоводу до с. Олександрівка Широківського 

району Дніпропетровської області» 
 

        2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти та на постійну  

комісію  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

 

 

Сільський   голова                                            Усик Г.О. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                          



ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

                              ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

  с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо  відведення  земельної  ділянки 

для  ведення  особистого  селянського  господарства 

 

Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  04.02.2019 р.  індексний номер витягу  

154985980  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву  Петроченка  Миколи  

Олексійовича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  

для  ведення особистого   селянського  господарства  Петроченку  Ми-

колі  Олексійовичу  у власність  з  визначеними   кадастровим  номером  

1225885700:07:002:0159  площею 2,00 га  за  рахунок  земель комуналь-

ної  власності  сільськогосподарського  призначення  (цільове  призна-

чення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  ведення  особистого  

селянського  господарства)  за  межами  населеного  пункту. 

2. Передати  земельну  ділянку   у власність Петроченку  Миколі  

Олексійовичу  земельну  ділянку   у  власність  з  визначеними   

кадастровим  номером  1225885700:07:002:0159  площею 2,00 га  за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  

призначення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  

для  ведення  особистого  селянського  господарства)  за  межами  

населеного  пункту. 

 

3. Петроченку  Миколі  Олексійовичу   зареєструвати  право  власності  

на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним законодавством 

 



4. Зобов’язати   Петроченка  Миколу  Олексійовича    виконувати 

обов’язки  власників  земельних  ділянок  відповідно до  вимог ст. 91  

Земельного  Кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  

комісію з питань  житлово-комунального господарства  та комунальної 

власності,  містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та 

охорони природи. 

 

Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  



ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 

 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про  затвердження  технічної   документації 

із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  меж 

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва   

та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель 

і  споруд  (присадибна  ділянка) 

 

     Розглянувши  заяву  гр. Костянецької  Ніни  Василівни   про затвердження  

технічної  документації  із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  

меж земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва  та  обслу-

говування  житлового будинку,  господарських   будівель і  споруд  (приса-

дибна  ділянка)  керуючись ст.ст. 118, 121 Земельного  кодексу  України  та  у  

відповідності  до ст. 26, ч. 1 ст. 59  Закону  України  “Про   місцеве   само- 

врядування   в   Україні”   сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

                         

1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для 

будівництва  та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (присадибна  ділянка)  з   визначеним  кадастровим  

номером  1225885700:02:001:0209  площею  0,25  га, яка  розташована  за 

адресою  с. Миролюбівка,  вул. Вовченко,77,  Широківського району, 

Дніпропетровської області   за рахунок земель  «для індивідуального  житло-

вого, гаражного і дачного будівництва  02.01»  на  території Гречаноподівсь-

кої сільської ради  Широківського району Дніпропетровської області. 

2. Гр.  Костянецькій  Ніні  Василівні  : 

- зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством; 

 - дотримуватись ст. 91 Земельного кодексу України.   

 

Сільський  голова                             Г. О. Усик 

                                                            

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 



          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 

 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про  затвердження  технічної   документації 

із землеустрою  щодо  встановлення (відновлення)  меж 

земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для будівництва   

та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   будівель 

і  споруд  (присадибна  ділянка) 

 

     Розглянувши  заяву  гр.  Цапка  Олександра  Георгійовича   про 

затвердження  технічної  документації  із землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення)  меж земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для 

будівництва  та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (присадибна  ділянка)  керуючись ст.ст. 118, 121 

Земельного  кодексу  України  та  у  відповідності  до ст. 26, ч. 1 ст. 59  

Закону  України  “Про   місцеве   самоврядування   в   Україні”   сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А : 

                         

1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою  щодо  встановлення 

(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) для 

будівництва  та  обслуговування  житлового будинку,  господарських   

будівель і  споруд  (присадибна  ділянка)  з   визначеним  кадастровим  

номером  1225885700:02:001:0208  площею  0,25  га, яка  розташована  за 

адресою  с. Миролюбівка,  вул. Вовченко,79,  Широківського району, 

Дніпропетровської області   за рахунок  земель  «для індивідуального  житло-

вого, гаражного і дачного будівництва  02.01»  на  території Гречаноподівсь-

кої  сільської  ради  Широківського району Дніпропетровської області. 

2. Гр.  Цапку  Олександру  Георгійовичу  : 

- зареєструвати  право  власності  на  земельну  ділянку  згідно  з  чинним 

законодавством; 

 - дотримуватись ст. 91 Земельного кодексу України.   

 

Сільський  голова                             Г. О. Усик 
 

                                                            

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 



 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

 

 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  29.11.2018 р.  індексний номер витягу 

147356426  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву  Дудкіна   Вячеслава 

Васильовича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати  дозвіл Дудкіну  Вячеславу  Васильовичу  на  розробку  проекту  

землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення особистого   

селянського  господарства   у власність орієнтовною  площею  2,00 га за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  

призначення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  

ведення  особистого  селянського  господарства)  за  межами  населеного  

пункту, шляхом поділу земельної  ділянки кадастровий номер 

1225885700:07:005:0124  площею  65,2852  га. 

2.  Дудкіну Вячеславу  Васильовичу   роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки    виготовити  

на  протязі  2019 року. 

4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 



Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 



 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

 

 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  29.11.2018 р.  індексний номер витягу 

147356426  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву  Федоренка  Олексія   

Юрійовича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати  дозвіл   Федоренку  Олексію  Юрійовичу  на  розробку  проекту  

землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення особистого   

селянського  господарства   у власність орієнтовною  площею  2,00  га за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призна-

чення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  ведення  

особистого  селянського  господарства)   за  межами  населеного  пункту,  

шляхом поділу земельної  ділянки кадастровий номер 

1225885700:07:005:0124  площею  65,2852  га. 

2.  Федоренку  Олесікю  Юрійовичу    роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  виготовити на  

протязі 2019  року. 

4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 



Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 

 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 



землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

 

 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  29.11.2018 р.  індексний номер витягу 

147356426  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву  Новікова   Віктора  

Леонідовича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати  дозвіл   Новікову  Віктору  Леонідовичу  на  розробку  проекту  

землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення особистого   

селянського  господарства   у власність орієнтовною  площею  2,00  га  за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призна-

чення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  ведення  

особистого  селянського  господарства)   за  межами  населеного  пункту,  

шляхом поділу земельної  ділянки кадастровий номер 

1225885700:07:005:0124  площею  65,2852  га. 

2.  Новікову  Віктору  Леонідовичу    роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

 

 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  виготовити на  

протязі 2019  року. 

4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                                     Г. О. Усик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 

 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

 



 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  29.11.2018 р.  індексний номер витягу 

147356426  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву  Веремчука  Олександра 

Володимировича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати  дозвіл   Веремчуку  Олександру  Володимировичу  на  розробку  

проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення 

особистого   селянського  господарства   у власність орієнтовною  площею  

2,00  га за  рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  

призначення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  

ведення  особистого  селянського  господарства)  за  межами  населеного  

пункту,  шляхом поділу земельної  ділянки кадастровий номер 

1225885700:07:005:0124  площею  65,2852  га. 

2.  Веремчуку  Олександру  Володимировичу      роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

 

 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  виготовити на  

протязі 2019  року. 

4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 

 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

 

 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 



р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  29.11.2018 р.  індексний номер витягу 

147356426  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву  Герасимова  Антона  

Сергійовича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати  дозвіл   Герасимову  Антону  Сергійовичу   на  розробку  проекту  

землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення особистого   

селянського  господарства   у власність орієнтовною  площею  2,00  га  за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  

призначення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  

ведення  особистого  селянського  господарства)  за  межами  населеного  

пункту, шляхом поділу земельної  ділянки кадастровий номер 

1225885700:07:005:0124  площею  65,2852  га. 

 2.  Герасимову  Антону  Сергійовичу      роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

 

 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  виготовити на  

протязі 2019  року. 

4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 

 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

 

 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  



територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-

3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  29.11.2018 р.  індексний номер витягу 

147356426  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву  Лисогора  Олега  

Валерійовича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати  дозвіл   Лисогору   Олегу  Валерійовичу  на  розробку  проекту  

землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення особистого   

селянського  господарства   у власність орієнтовною  площею  2,00  га за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  

призначення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  

ведення  особистого  селянського  господарства)  за  межами  населеного  

пункту,  шляхом поділу земельної  ділянки кадастровий номер 

1225885700:07:005:0124  площею  65,2852  га. 

2.  Лисогору  Олегу  Валерійовичу      роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

 

 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  виготовити на  

протязі 2019  року. 

4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШИРОКІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               59    СЕСІЯ   7   СКЛИКАННЯ 

          П Р О Е К Т          РІШЕННЯ 

 2019  року с. Гречані Поди      №  59 /УІІ  

 

Про надання дозволу на розробку  проекту 

землеустрою  щодо  відведення  земельної 

ділянки  для  ведення  особистого селянського 

господарства 

 

 Керуючись  ст. 26  ЗУ «Про  місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 

79-1,81,186,  Земельного кодексу  України ст. ст. 19,22,25,30,50  ЗУ «Про  

землеустрій»,  розпорядженням Кабінету  Міністрів України  від 31.01.2018 

р.  № 60-р  «Питання  передачі земельних  ділянок  сільськогосподарського  

призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  

територіальних  громад », наказом  Головного  управління Держгеокадастру  

у  Дніпропетровській  області  від 19.10.2018 року № 4-4139/15-18 СГ  «Про 

внесення змін до  наказу Головного  управління  від 19.10.2018 року № 4-



3775/15-18 СГ»,  актом приймання-передачі    та  додатком  до Акту від  

19.10.2018 року, витягом  від  29.11.2018 р.  індексний номер витягу 

147356426  з Державного реєстру   речових  прав  на  нерухоме майно  про  

реєстрацію  права  власності,  розглянувши  заяву    Бєлова   Юрія  

Володимировича  сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати  дозвіл  Бєлову  Юрію  Володимировичу  на  розробку  проекту  

землеустрою  щодо  відведення земельної  ділянки  для  ведення особистого   

селянського  господарства   у власність орієнтовною  площею  2,00  га за  

рахунок  земель комунальної  власності  сільськогосподарського  призна-

чення  (цільове  призначення 16.00  землі запасу, 01.03- землі  для  ведення  

особистого  селянського  господарства)  за  межами  населеного  пункту,  

шляхом поділу земельної  ділянки кадастровий номер 

1225885700:07:005:0124  площею  65,2852  га. 

2.  Бєлову  Юрію  Володимировичу      роботи   з  розробки  проекту  

землеустрою  розпочати  після  укладання  відповідного  договору  з 

землевпорядною  організацією, яка  має відповідну  ліцензію  на  їх  

виконання. 

 

 

3. Проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  виготовити на  

протязі 2019  року. 

4. Проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки погодити  у 

встановленому порядку та  подати на затвердження до Гречаноподівської  

сільської  ради . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на   постійну  комісію з 

питань  житлово-комунального господарства  та комунальної власності,  

містобудування,  містобудівництва, земельних  відносин  та охорони 

природи. 

 

 

 

Сільський  голова                                     Г. О. Усик 

 

 


