
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Засідання тимчасової комісії селищної ради  
з питань вивчення законності виділення земельних ділянок та їх обробітку 

 

23 грудня 2020 року 

Початок: 10.
00

 год. 
Закінчення: 11.

00
 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Члени тимчасової комісії: Кравченко В.І., Попришко М.І., Ащаулов О.В., Василик 
С.М., Бондаренко А.М., Майстат Н.П. 
Запрошені: Масько А.О. – заступник селищної голови з питань діяльності 
виконавчих органів влади; Акастьолова Л.П. – начальник відділу комунальної 
власності та  правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради; Ільїна Р.І. – головний спеціаліст Виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради; Головченко М.М. – староста Кам’янського старостинського округу; 

Залевська С.М. – землевпорядник Кам’янського старостинського округу. 

 

ВІДСУТНІ: Левченко С.С.  
 

Головує на засіданні Кравченко В.І., голова комісії 
                    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про обрання секретаря для ведення протоколу засідання тимчасової 

комісії. 
2. Про правомірність використання земельних ділянок на території с. 

Камянка, біля водойми. 
Інформує: Залевська С.М. – землевпорядник Кам’янського старостинського 

округу; 

        Головченко М.М. – староста Кам’янського старостинського 
округу; 

       Акастьолова Л.П. – начальник відділу комунальної власності та  

правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради; 

 

І. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря для ведення протоколу засідання тимчасової 
комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Майстат Н.П., запропонувала обрати секретарем засідання Бондаренка А.М.  
 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Бондаренка А.М. 
 

Голосували: «За» - 6;  «Проти» - 0;  «Утримались» - 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про правомірність використання земельних ділянок на території с. 
Кам’янка, біля водойми.  



Інформували: Залевська С.М. – землевпорядник Кам’янського 
старостинського округу; 

        Головченко М.М. – староста Кам’янського старостинського 
округу; 

       Акастьолова Л.П. – начальник відділу комунальної власності та  

правового забезпечення Виконавчого комітету Софіївської селищної ради; 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Кравченко В.І., запропонував Ільїній Р.І. підготувати на наступне засідання 

комісії підготувати повну інформацію стосовно власників земельних ділянок.  

 Ащаулов О.В., запропонував Акастьловій Л.П. підготувати інформацію про 
цільове використання земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ: Ільїній Р.І. та Акастьоловій Л.П. підготувати відповідну 
інформацію стосовно вищезазначених земельних ділянок. 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 

 

Наступне засідання тимчасової комісії призначити на 1000
 29.12.2020 року. 

 

 

 

 

 

 

Голова тимчасової комісії                                                 В.І. Кравченко 

 

 

Секретар тимчасової комісії                                             А.М.Бондаренко 


