
                                                                       
АДЖАМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ    РІШЕННЯ 

від       2021 року                                                       № 

с.Аджамка 

 

Про затвердження порядку 

денного  ХІ  сесії VІІІ скликання 

 

 
 Відповідно до ст. ст. 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Аджамська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА : 
 

Затвердити наступний порядок денний ХІ сесії VIІІ скликання: 

 

 

1. Про затвердження порядку денного ХІ сесії VIІІ скликання 

2. Про затвердження структури штатного розпису Комунального некомерційного 

підприємства «ЦПМСД» Аджамської сільської ради. 

3. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Аджамської сільської ради» на 2022 

рік. 

4. Про затвердження штатних розписів закладів загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної освіти та культури на 2022 рік. 

5. Про виділення коштів із місцевого бюджету Аджамської сільської ради на виплату 

матеріальної допомоги Мельніченко Ользі Василівні. 

6. Про виділення коштів із місцевого бюджету Аджамської сільської ради на виплату 

матеріальної допомоги АвдюгінуМиколі Васильовичу. 

7. Про затвердження тарифів платних послуг, які надаються за навчання в Аджамській 

дитячій музичній школі відділу освіти Аджамської сільської ради на 2022 рік  

8. Про організацію харчування дітей у закладах освіти Аджамськоїсільськоїради у 

2022 році. 

9. Про затвердження Програми розвитку культури та охорони культурної спадщини 

Аджамської територіальної громади на 2022 рік. 

10. Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2022 рік. 

11. Про внесення змін до Програми розвитку системи освіти Аджамської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 



12. Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2022 

рік. 

13. Про організацію громадських робіт на території Аджамської сільської ради на 2022 

рік. 

14. Про бюджет Аджамської сільської територіальної громади на 2022 рік. 

15. Затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету на 

2022 рік. 

16. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Аджамської 

сільської територіальної громади на 2022 рік. 

17. Про затвердження Програми фінансового забезпечення надання пільг з оплати 

послуг зв’язку, компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та 

інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2022 

рік. 

18. Про внесення змін до «Програми розвитку земельних відносин на території 

Аджамської територіальної громади на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням 

другої сесії восьмого скликання №124/6 від 22.12.2020 року. 

19. Про затвердження КомплексноїПрограми соціального захисту населення 

Аджамської сільської територіальної громади на 2022 рік. 

20. Про затвердження Положення про порядок надання та виплати одноразової 

матеріальної допомоги за письмовими зверненнями громадян на 2022 рік. 

21. Про затвердження змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами 

на 2021-2025 роки затвердженої рішенням другої сесії восьмого скликання №124/5 

від 22.12.2020 року. 

22. Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Аджамської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

23. Про затвердження Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури Аджамської сільської територіальної громади 

Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2024 роки. 

24. Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

та організації архітектурної діяльності сіл Аджамської сільської територіальної 

громади Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2024 роки. 

25. Програма протидії злочинності, профілактики правопорушень та поліпшення 

охорони публічного порядку на території Аджамської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

26. Про затвердження Програми шефської допомоги військовій частині А 1469 

Збройних сил України, яка дислокується на ст.. Канатове Кропивницького району 

Кіровоградської області на 2022-2024 роки, розташованої на території Аджамської 

сільської територіальної громади. 

27. Про затвердження Програми шефської допомоги військовій частині А 1405 

Збройних сил України, Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-

2024 роки, розташованої на території Аджамської сільської територіальної громади. 

28. Про затвердження Програми шефської допомоги військовій частині А 3544 ( 

структурний підрозділ військової частини А 3335) Збройних сил України, 

Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2024 роки, розташованої 

на території Аджамської сільської територіальної громади. 

29. Про затвердження Програми цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки на території Аджамської сільської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 



30. Про затвердження Програми підтримки діяльності громадських організацій 

ветеранів та інвалідів Аджамської сільської територіальної громади на 2022-2024 

роки. 

31. Про затвердження Програми фінансової підтримки закладів первинної медицини 

Комунального некомерційного підприємства «Центр медико-санітарної допомоги 

Аджамської сільської ради» на 2022 рік. 

32. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища 

Аджамської сільської територіальної громади на 2022-2024 рік. 

33. Про умови оплати праці голови Аджамської сільської ради на 2022 рік. 

34. Про умови оплати праці секретарю Аджамської сільської ради на 2022 рік. 

35. Про затвердження структури та чисельності апарату, відділів Аджамської сільської 

ради на 2022 рік. 

36. Про затвердження номенклатури справ виконкому Аджамської сільської ради. 

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр.. Зайченко Людмилі Олексіївні. 

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр.. Меркотану Володимиру Анатолійовичу та гр. Фоменко Лесі 

Миколаївні. 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду на 49 років Фермерському господарстві « Дапринди Сергія 

Миколайовича». 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду на 49 років ТОВ «Агрофірма «Промінь». 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю) безоплатно у власність для 

ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 01.02), що перебувають в обробітку 

ФГ Крикуненка Андрія Андрійовича. 

42. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж 

земель водного фонду та водоохоронної зони ставка в с. Червоний Яр. 

44. Про скасування рішення сесії сільської ради восьмого скликання № 659 від 27 

серпня 2021 року гр. Лісовенко Олександру Олександровичу. 

45.  Про затвердження постійної діючої комісії по обстеження зелених насаджень для 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території Аджамської сільської ради. 

46. Про затвердження Положення про порядок видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників на території Аджамської сільської ради. 

47. Про розірвання договору оренди земельної ділянки. 

48. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Веселівка на території Аджамської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. 

49. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Зелений 

Гай на території Аджамської сільської ради Кропивницького  району 

Кіровоградської області. 

50. Про передачу земельної ділянки у власність гр. Богуненко Валентині Миколаївні. 

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Небесній Олені Григорівні. 

52. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Козкі Григорію Петровичу. 

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чорнію Володимиру Юрійовичу. 



54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чорнію Юрію Павловичу. 

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Корнеті Юрію Олександровичу. 

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Бурлакі Олегу Євгеновичу. 

57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Коробці Володимиру Івановичу. 

58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр..Христич Юрію Володимировичу. 

59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Осауленко Олександру Віталійовичу. 

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Звоник Ірині Ігорівні. 

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Лєбєдєву Олександру Федоровичу. 

62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Балабанову Олександру Андрійовичу. 

63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Коломієць Тамарі Анатоліївні. 

64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Пушкаренко Галині Федорівні. 

65. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Проценко Олександру Федоровичу. 

66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Круглик Валентині Володимирівні. 

67. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мальованому Миколі Васильовичу. 

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Параниці Олександру Миколайовичу. 

69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чорнобривець Світлані Юріївні. 

70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Середі Ірині Валентинівні. 

71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гогітідзе Шалві Юсуповичу. 

72. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Христич Валентині Миколаївні. 

73. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дегтярьову Сергію Григоровичу. 

74. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дегтярьовій Вікторії Вікторівні. 

75. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Хоменко Аллі Вікторівні. 

76. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Хоменко Олегу Анатолійовичу. 

77. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Свидрі Наталії Миколаївні. 

78. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Осадчому Сергію Володимировичу. 

79. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Шагіній Наталії Сергіївні. 



80. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мельніченко Віктору Миколайовичу. 

81. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мельніченко Наталії Миколаївні. 

82. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Небесному Сергію Степановичу. 

83. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Ярошенко Світлані Григорівні. 

84. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Григорович Володимиру Семеновичу. 

85. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Землянській Оксані Григорівні. 

86. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Городецькій Надії Вікторівні. 

87. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Переверзєвій Ганні Степанівні. 

88. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр. Смиченко Анастасії Віталіївні. 

89. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Кабаль Ірині Володимирівні. 

90. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Денисенко Людмилі Василівні. 

91. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Герасимчук Олександру Миколайовичу. 

92. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Корнієнко  Інні Іванівні, Корнієнко Олександру 

Леонідовичу. 

93. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду  гр. Бадалович Анні Володимирівні. 

94. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Нагорні  Олені Олександрівні. 

95. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чорноліс Валентині Миколаївні. 

96. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кухті Миколі Миколайовичу. 

97. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Анкутовій Аллі Василівні. 

98. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у спільно часткову власність громадянам: Ткачову Анатолію 

Володимировичу, Ткачову Василю Володимировичу. 

99. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Богуненко Миколі Васильовичу. 

100. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Брайко Юрію Олександровичу. 

101. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Чорноліс Володимиру Івановичу. 

102. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Патлажан Григорію Івановичу. 

103. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Олійник Ользі Георгіївні. 

104. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Олійник Вікторії Анатоліївні. 



105. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кульчицькій Олені Миколаївні. 

106.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Ларіонову Олександру Харитоновичу. 

107. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Лісовенко Олександру Олександровичу. 

108. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр.. Кириченко Миколі 

Миколайовичу. 

109. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр.. Кириченко Лідії 

Олексіївні. 

110. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр.. Ярошенко Ользі 

Олегівні. 

111. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Богуненко Віктору Васильовичу. 

112. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  в оренду гр.. Старосадчій Наталії Михайлівні. 

113. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Сосновському Євгену Володимировичу. 

114. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гузенку Івану Івановичу. 

115. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Щербині Сергію Анатолійовичу. 

116. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Старосадчому Віктору Васильовичу. 

117. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Сосновській Олександрі Олександрівні. 

118. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Землянській Наталії Іванівні. 

119. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Корнеті Миколі Павловичу. 

120. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Бабич Ларисі Станіславівні. 

121. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Фурман Олександру Івановичу. 

122. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дапринді Анастасії Вячеславівні. 

123. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Морозову Сергію Сергійовичу. 

124. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Круглик Анатолію Петровичу. 

125. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Донченко Наіні Юріївні. 

126. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Марченко Надії Віталіївні. 

127. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр.. Виризуб Леоніду Івановичу. 

128. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.. Виризуб Леоніду Івановичу. 

129. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. 

Мельник Ганні Дмитрівні. 



130. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Виризуб Леоніду Івановичу. 

131. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що 

посвідчують право оренди на 25 років гр.. Вовчик Юлії Григорівні. 

132. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) спільно 

часткова власність громадянам Корнієнко Інні Іванівні, Корнієнко Олександру 

Леонідовичу. 

133. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) спільно 

часткова власність громадянам Ковтуненко Ірині Олексіївні, Музиченко Ользі 

Олексіївні, Музиченко Ларисі Олексіївні. 

134. Про надання дозволу на розроблення технічної документації гр.. Матвієнку Івану 

Васильовичу. 

135. Про надання дозволу на розроблення технічної документації гр. Рибак Наталі 

Павлівні. 

136. Про надання дозволу на розроблення технічної документації гр. Болюрі Олегу 

Вікторовичу. 

137. Про надання дозволу на розроблення технічної документації гр. Побережець 

Маргариті Янівні. 

138. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. Кухті 

Миколі Миколайовичу. 

139. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації гр.. Петрухіній 

Наталії Іванівні ½ ч та Шевченко Катерині Сергіївні ½ частка. 

140. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. 

Васину Валентину Валерійовичу. 

141. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. 

Старосадчому Віктору Васильовичу. 

142. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. 

Гузенку Івану Івановичу. 

143. Про надання дозволу на розроблення технічної документації гр. Костянко 

Олександру Петровичу. 

144. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам Ткачову Анатолію Володимировичу, Ткачову Василю Володимировичу 

у спільно часткову власність. 

145. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Богуненко Миколі Васильовичу. 

146. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Брайко Юрію Олександровичу. 

147. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Чорноліс Володимиру Івановичу. 



148. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Патлажан Григорію Івановичу. 

149. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.. Довгаленко Євгенію Васильовичу. 

150. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Соменко Юрію Леонідовичу. 

151. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Нагорному Юрію Олександровичу. 

152. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Коропенко Володимиру Миколайовичу. 

153. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.Скупенко Світлані Олександрівні. 

154. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватну  власність гр. 

Слизькій Світлані Анатоліївні. 

155. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лелеці Сергію Вікторовичу. 

156. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тимченко Риммі Олександрівні. 

157. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пузанкову Андрію Вікторовичу. 

158. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гребенюк Ользі Михайлівні. 

159. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сємідєтному Ігорю Анатолійовичу. 

160. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Переверзєву Ігорю Анатолійовичу. 

161. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вічку Миколі Володимировичу. 

162. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Печериці Дмитру Васильовичу. 

163. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Костенку Василю Миколайовичу. 

164. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Базан Надії Григорівні. 

165. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гиренко Юлії Олександрівні. 

166. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гиренко Юлії Іванівні. 

167. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кулаковській Ларисі Леонідівні. 

168. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Саламахі Галині Григорівні. 

169. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Переверзєву Віталію Миколайовичу. 

170. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Харко Людмилі Станіславівні. 

171. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Городецькому Віктору Олександровичу. 

172. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Олійнику Віталію Володимировичу. 



173. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Олійнику Віктору Валерійовичу. 

174. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сосні Леоніду Миколайовичу. 

175. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Патлажан Лілії Григорівні. 

176. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Меленчук Ольгі Леонідівні. 

177. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Суржику Дмитру Миколайовичу. 

178. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки в оренду 

гр. Черноліс Світлані Михайлівні. 

179. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Шахназаровій Марині Давидівні. 

180. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Ананінкові Марії Іванівні. 

181. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Шумигай-Козленко Ользі Григорівні. 

182. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Константінові Любові Анатоліївні. 

183. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Олійник Любові Володимировні. 

184. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр.  Деніщічу Івану Олександровичу. 

185. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Коваленко Сергію Леонідовичу. 

186. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Козленку Дмитру Володимировичу. 

187. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Козленку Володимиру Миколайовичу. 

188. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Орисіку Павлу Степановичу. 

189. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Орисік Наталії Олександрівні. 

190. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Жарук Роману Вікторовичу. 
191. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Оганесяну Москову Давидовичу. 
192. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Тимошицькому Андрію Юрійовичу. 

193. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Щербині Катерині Яківні. 
194. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Корнєвій Анастасії Андріївні. 
195. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Пробігайло Андрію Анатолійовичу. 
196. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Пробігайло Альоні Андріївні. 
197. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Крикуненко Зінаїді Миколаївні. 

198. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Крикуненко Андрію Станіславовичу. 



199. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Крикуненко Ілоні Станіславівні. 

200. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Крикуненко Людмилі Федорівні. 
201. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Корнєву Ігорю Юрійовичу. 

202. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Лошаковій Олені Вікторівні. 
203. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Лошакову Олександру Івановичу. 
204. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Меркотан Валентині Сергіївні. 
205. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Недостоєву Олександру Олександровичу. 
206. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Носенко Івану Володимировичу. 

207. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Дейнекі Сергію Івановичу. 
208. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Гамарцеву Андрію Анатолійовичу. 
209. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Сапізі Яні Анатоліївні. 

210. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Симонець Владиславу Михайловичу. 
211. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Соменко Юрію Леонідовичу. 
212. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Стешенко Оксані Олексіївні. 
213. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Маценку Олександру Миколайовичу. 

214. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Коханевич Ганні Миколаївні. 
215. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Пряжніковій Галині Миколаївні. 
216. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Заїці Вадиму Вікторовичу. 
217. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Довбишу Борису Івановичу. 
218. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Степаненко Марії Василівні. 

219. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки у власність 

гр. Коропенко Олександрі Миколаївні. 
220. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки в оренду  

СВК «Іскра» Кропивницького району Кіровоградської області. 
221. Про затвердження проекту землеустрою  та передачу земельної ділянки в оренду 

гр. Олійник Ользі Михайлівні. 
222. Про затвердження проекту землеустрою  та надання ТОВ «УКРТАУЕР»  земельної 

ділянки  в оренду терміном на 49 років. 
223. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі ( на місцевості) та передачі її у приватну власність гр. Бірюк 

Людмилі Яківні. 



224. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі ( на місцевості) та передачі її у приватну власність гр. Сосні 

Леоніду Миколайовичу. 
225. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі ( на місцевості) та передачі її в оренду гр. Чумаченко Віктору 

Володимировичу. 

226. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі ( на місцевості) та передачі її в оренду гр. Чумаченко Віктору 

Володимировичу. 
227. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі ( на місцевості) гр.. Олійнику Володимиру Миколайовичу. 

228. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі ( на місцевості) гр. Катане Олені Валентинівні. 
229. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 

ділянки  в натурі ( на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу її у приватну власність гр. Олійник Миколі 

Миколайовичу. 
230. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність гр. Щербині Наталі Миколаївні. 

231. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної 

ділянки у власність гр.. Будак Маргариті Іржіївні. 
232. Про внесення змін до рішення 5 сесії 8 скликання № 327 від 20.05.2021 року. 

233. Про внесення змін до рішення 4 сесії 8 скликання № 186 від 25.02.2021 року. 
234. Про внесення змін до рішення 5 сесії 8 скликання № 769 від 27.08.2021 року. 
235. Про внесення змін в рішення № 647 від 27.07.2021 року 7 сесії 8 скликання 

Аджамської сільської ради гр.. Кушпіль Світлані Василівні. 
236. Про внесення змін в рішення № 492 від 20.10.2021 року  сесії Веселівської   

сільської ради гр. Дубініну  Станіславу Миколайовичу. 
237. Про внесення змін в рішення № 667 від 27.08.2021 року 7 сесії 8 скликання 

Аджамської сільської ради гр. Ушакову Миколі Івановичу. 

238. Про внесення змін в рішення № 674 від 27.08.2021 року 7 сесії 8 скликання 

Аджамської сільської ради гр. Бурлак Тетяні Вікторівні. 
239. Про внесення змін в рішення № 941 від 20.10.2021 року сьомої  сесії  8 скликання 

Аджамської  сільської ради гр. Степанову Андрію Вікторовичу. 
240. Про внесення змін в рішення № 942 від 20.10.2021 року  сесії восьмого скликання 

Аджамської сільської ради гр.Степанову Сергію Вікторовичу. 
241. Про внесення змін в рішення № 947 від 20.10.2021 року  сесії восьмого скликання 

Аджамської сільської ради гр. Стєпанцову Євгену Вікторовичу. 
242. Про внесення змін в рішення № 643 від 27.08.2021 року  сесії восьмого скликання 

Аджамської сільської ради . 

243. Про внесення змін в рішення № 646 від 27.08.2021 року  7 сесії восьмого скликання 

Аджамської сільської ради . 
244. Про внесення змін в рішення № 645 від 27.08.2021 року 7 сесії восьмого скликання 

Аджамської сільської ради . 
245. Про укладення додаткової угоди до договору оренди гр.. Будуріній Анні Миколаївні. 

246. Про укладення додаткової угоди до договору оренди гр.. Будуріній Анні Миколаївні. 

247. Про укладення додаткової угоди до договору оренди гр.. Будуріній Анні Миколаївні. 

248. Про укладення додаткової угоди до договору оренди гр.. Будуріній Анні Миколаївні. 

249. Про укладення додаткової угоди до договору оренди гр.. Будуріній Анні Миколаївні. 

250. Про укладення додаткової угоди до договору оренди гр.. Будуріній Анні Миколаївні. 

251. Про укладення додаткової угоди до договору оренди гр.. Будуріній Анні Миколаївні. 



252. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Фозекош Сергія Павловича. 

253. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

гр. Бородавки Дарії Володимирівні. 

254. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Корнєву Дмитру Васильовичу. 

255. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Перепьолкіну Сергію Сергійовичу. 
256. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Нагорному Вадиму Олександровичу. 
257. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Кравцову Олегу Костянтиновичу. 
258. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Драбажі Тетяні Олександрівні. 
259. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Старосадчому Руслану Вікторовичу. 
260. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Городовій Тетяні Олегівні. 
261. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Тетяні Володимирівні. 
262. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Олександру Володимировичу. 
263. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Євгену Володимировичу. 
264. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Інні Володимирівні. 
 

265. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Володимиру Георгійовичу. 
266. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Оксещенко Антоніні Володимирівні. 
267. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Оксещенко Антоніні Володимирівні. 
268. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Інні Володимирівні. 
269. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Володимиру Георгійовичу. 



270. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Олександру Володимировичу. 
271. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Євгену . 
272. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Євгену Володимировичу. 
273. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр.  

Бондаренко Зої Леонідівні. 
274. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Олександру Володимировичу. 
275. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Тетяні Володимирівні. 
276. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Інні Володимирівні. 
277. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Інні Володимирівні. 
278. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Кухті 

Володимиру Георгійовичу. 
279. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Григорович Ользі Іванівні. 
280. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Гашенко Антоніні Василівні. 
281. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Бородавкі Володимиру Миколайовичу. 
282. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Бородавкі Світлані Григорівні. 
283. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр.  

Гордовій Ганні Дмитрівні. 
284. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Мукосієнко Тетяні Григорівні 
285. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Осауленко Ользі Борисівні. 
286. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  БО «Благодійний фонд Притулок «Затишна оселя». 
287. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність гр.. Гущі Людмилі Іванівні. 
288. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хохотві Галині Василівні. 
289. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність гр. Козачкову Руслану Геннадійовичу.   



290. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність гр. Якімовій Вікторії Юріївні. 
291. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність гр. Полудень Олександру Олександровичу. 
292. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність гр. Нецькі Тетяні Володимирівні. 
293. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на 49 років ТОВ «Олеко-Трейд» 
294. Про відмову у наданні дозволів  на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Бліжніковій Катерині михайлівні. 
295. Про відмову у наданні дозволів  на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Мальованому Миколі Васильовичу. 
296. Про відмову у наданні дозволів  на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Маценко Олені Вікторівні. 
297. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр.. Морозову Олександру 

Миколайовичу. 
298. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр.. Голінському Юрію Івановичу. 
299. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Денисенко Юрію Григоровичу. 
300. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Щербині Людмилі Анатоліївні. 
301. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Степаненко Станіславу 

Олексійовичу. 
302. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Мельніченко Надії Андріївні. 
303. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Коробкіній Тетяни Леонідівни. 
304. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Городецької Людмили 

Анатоліївни. 
305. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Кацюк Григорія Івановича. 
306. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Коломієць Миколи Степановича. 
307. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Ярошенко Олега Леонідовича. 
308. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви гр. Ярошенко Світлани Григорівни. 
309. Про затвердження розпорядження сільського голови Аджамської сільської ради № 392 від 

09.12.2021 року. 
310. Про внесення змін до рішення Аджамської сільської ради від 22 грудня 2020 року № 40 

«Про сільський бюджет на 2021 рік». 
311. Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг Аджамської сільської ради» на 2022 рік. 
312. Про затвердження Програми фінансової підтримки закладу вторинної медицини 

Комунального некомерційного підприємства Кропивницької районної ради «Кропивницька 

центральна районна лікарня» на 2022 рік. 
 

 
 

 

 

 Сільська   голова                                                Зайченко Т.А. 


