
Мостівська  сільська рада Доманівського району Миколаївської області 
Чергового засідання виконавчого комітету 

Протокол № 8 

         

8 липня  2021  року                                                     
                                                                  Початок засідання -       10.00 

                                                                  Закінчення засідання -   11.00 

 

 На  засіданні  виконавчого комітету присутні 15 членів виконкому. Відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання правомочне розпочати 
свою роботу. 
 

 Відсутні члени виконкому : Фетько Т.В., Вагнер А.М., Антіпов В.Г. 
 

 Доповідач:  голова виконкому Бабанська Н.В. запропонувала такий порядок 
денний: 
 

Порядок денний: 
 

 1.Про створення комісії для прийняття рішень щодо визначення  напрямків та 
об’єктів, на 

які  буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших   форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа.      
Інформує: голова виконкому Бабанська Н.В. 
 2.Про затвердження   списку осіб по Мостівській сільській раді, які користуються 
правом позачергового одержання жилих приміщень 

Інформує: голова виконкому Бабанська Н.В. 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка ознайомила присутніх з 
необхідність утворення комісії для прийняття рішень щодо визначення  напрямків та 
об’єктів, на які  буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших   форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа, а також 
затвердження положення про діяльність даної комісії. 
 

 ВИСТУПИЛИ: секретар виконкому Флакей М.Г., яка запропонувала такий 
персональний склад комісії: 
Голова комісії: Пастушенко Світлана  Георгіївна. -  заступник сільського голови. 
Заступник голови  комісії : Гуровська Людмила Василівна – начальник Служби у справах 
дітей Доманівської селищної ради. 
Секретар комісії : Ахрамович Наталія Вікторівна - начальник відділу соціального захисту  
та охорони здоров’я. 
Члени комісії: 
Радчук  Тетяна Дмитріївна  – секретар сільської ради 

Делі Георгій Васильович.  –  староста с. Олександрівка,с.Івано-Федорівка, с.Грибоносове. 
Фетько Тетяна Володимирівна.- староста с.Суха Балка,с.Лідіївка,с.Ізбашівка 



Шевчик Сергій Михайлович- староста сіл Козубівка,Горянка, Новокантакузівка. 
Савченко Альона Василівна -начальник відділу освіти,молоді та спорту. 
Гавриленко Лариса Володимирівна –начальник відділу  економіки  та інвестицій 

Тесліна Надія Романівна- заступник директора з виховної роботи Мостівського НВК. 
Гривнак Ася Степанівна  – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності. 
Флакей Марина Геннадіївна- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. 
Гуров Валентин Вікторович - головний спеціаліст-архітектор відділу земельних 
ресурсів,архітектури та житлово-комунального господарства. 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 1 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка повідомила членам 
виконавчого комітету, що  метою упорядкування процедури взяття на квартирний облік 
громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, 

відповідно до вимог норм  чинного законодавства, необхідно затвердити список таких 
осіб по Мостівській сільській раді.( Зачитується проект рішення). 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 2 /додається/ 
 

 

 

 

 

 

Голова виконкому                                                                                        Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 
РІШЕННЯ 

 

         від 8 липня  2021 року             № 1      
 
Про створення комісії для прийняття рішень   
щодо визначення  напрямків та об’єктів, на 

які  буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших   форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування 

осіб з їх числа       
             

 Відповідно до статей 31,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та з метою забезпечення  виконання Постанови Кабінету Міністрів  України від 
26 травня 2021 року №615 «Деякі питання забезпечення  дітей-сиріт, осіб з їх числа  
житлом та  підтримки  малих групових будинків»   виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
           1.Утворити комісію для прийняття рішень щодо визначення напрямків та об’єктів 
на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних  та інших   форм виховання,наближених до сімейних, підтримку малих групових   
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт ,дітей позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа та затвердити її персональний склад. (Додаток 1)   
          2.Затвердити Положення про комісію для прийняття рішень щодо визначення 
напрямків та об’єктів на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні,будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних  та інших   форм виховання,наближених до сімейних,підтримки малих 
групових   будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених  батьківського 
піклування, осіб з їх числа. (Додаток 2) 
 3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

  

Голова виконкому                                                                                 Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення виконавчого  
                                                  комітету №1 від 08.07.2021 року 

 

СКЛАД 

комісії  для прийняття рішень щодо визначення напрямків 

та об’єктів на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні,будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних  та інших   форм виховання,наближених до сімейних 
,підтримку малих групових  групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт 

,дітей позбавлених  батьківського піклування,осіб з їх числа . 
  

Голова комісії: 
Пастушенко Світлана  Георгіївна. -  заступник сільського голови 

                    

Заступник голови  комісії : 
Гуровська Людмила Василівна – начальник Служби у справах дітей Доманівської 
селищної ради. 
                                                      

Секретар комісії : 
Ахрамович Наталія Вікторівна - начальник відділу соціального захисту  та охорони 
здоров’я. 

Члени комісії: 
Радчук  Тетяна Дмитріївна  – секретар сільської ради 

Делі Георгій Васильович.  –  староста с. Олександрівка,с.Івано-Федорівка, с.Грибоносове. 
Фетько Тетяна Володимирівна.- староста с.Суха Балка,с.Лідіївка,с.Ізбашівка 

Шевчик Сергій Михайлович- староста сіл Козубівка,Горянка, Новокантакузівка. 
Савченко Альона Василівна -начальник відділу освіти,молоді та спорту. 
Гавриленко Лариса Володимирівна –начальник відділу  економіки  та інвестицій 

Тесліна Надія Романівна- заступник директора з виховної роботи Мостівського НВК. 
Гривнак Ася Степанівна  – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності. 
Флакей Марина Геннадіївна- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. 
Гуров Валентин Вікторович - головний спеціаліст-архітектор відділу земельних 
ресурсів,архітектури та житлово-комунального господарства. 
 

 

 

 

 Секретар комісії                                                                                     Наталія АХРАМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                     №1 від 08.07.2021 року. 
 

Положення 

«Про створення комісії для прийняття рішень щодо визначення напрямів та 
об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа» 

 

І. Загальні положення 

 1.Комісія для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде 
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
осіб з їх числа (далі – комісія та субвенція відповідно) є консультативно – дорадчим 
органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету ради. 
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями голови Миколаївської обласної державної адміністрації,  цим 
Положенням. 
 3. Основним завданням комісії є прийняття рішень щодо визначення напрямів та 
об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з урахуванням рекомендацій, визначених 
Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 
травня  2021 року № 615 (далі – Порядок  та умови). 
 4. Комісія відповідно покладеного на неї завдання здійснює: 
 1) формування потреби щодо спрямування Субвенції за напрямками і підготовку 
відповідних пропозицій; 
2) перевірку наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування, особи з їх числа; 
3) перевірку наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку; 
4) перевірку наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого 
майна протягом останніх п’яти років; 
5) з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за 
нею; 
6) перевірку наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акту оцінки майна); 
7) визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.  
 5. Комісія має право: 
1) залучати до участі у своїй роботі представників громадських об’єднань та інших 
установ (за погодженням з їх керівником). 
 6. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з державними 
органами, органами місцевого самоврядування.  
 7. Персональний склад комісії визначається рішенням виконавчого комітету 
сільської ради . 
 



 8. Головою комісії  є  заступник сільського голови, заступником голови комісії – 

начальник служби у справах дітей , секретарем – начальник відділу  соціального захисту 
населення.  
 9. До складу комісії входять представники: відділу соціального захисту населення,  
фінансового відділу, відділу освіти , економічного відділу та інвестицій, старости сіл, а 
також представники громадськості та інших установ. 
  10. До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються діти-сироти, діти, 
позбавлені, батьківського піклування, особи з їх числа, стосовно яких приймається 
рішення, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій для 
участі в прийнятті пропозицій. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про 
час та місце проведення засідання. 
 11. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови Комісії, оформляється протоколом і підписується всіма 

членами комісії. 
 12. Протокол засідання комісії подається обласній комісії для прийняття рішення 
щодо розподілу субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними 
бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 
законом і перспективним планом формування територій громад. 
 

 

 

  

Секретар комісії                                                                                     Наталія АХРАМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 
РІШЕННЯ 

 

         від 8 липня  2021 року             № 2      

 
Про затвердження списку осіб  
по Мостівській сільській раді, які  
користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень 

 

 Відповідно до статей 31,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з 
метою забезпечення  виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року   
№615 «Деякі питання забезпечення  дітей-сиріт,осіб з їх числа  житлом та підтримки  малих 
групових будинків»   виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
            

 1.Затвердити протокол комісії для прийняття рішень щодо визначення напрямків та 
об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей,позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа.(Додаток№1) 
 2.Затвердити список осіб у порядку черговості  відповідно до дати включення у список 
громадян,які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень віком від 16 до 
23 років.(Додаток №2). 
 3.Затвердити   список осіб у порядку черговості  відповідно до дати включення у список 
громадян,які користуються правом позачергового отримання жилих  приміщень віком від 23 до 
35 років.(Додаток №3). 
 4.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

Голова виконкому                                                                                               Надія БАБАНСЬКА 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 



 Додаток № 1 

                                                                                  до рішення №_2_ 

                                                                                  від 08.07.2021 року 

П Р О Т О К О Л  № 1 

засідання комісії для прийняття рішень 

щодо визначення  напрямків та об’єктів ,на 

які  буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні,будівельно-ремонтні 
роботи,придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших   форм виховання,наближених до сімейних,та забезпечення 

житлом дітей-сиріт,дітей,позбавлених батьківського піклування 

 

с. Мостове                                                                                                       07 липня 2021 року 

 

Місце проведення: сесійна зала 

Час проведення: 10-00 

Склад комісії - 13 чол. 
Присутні члени комісії - 13 чол. 
Голова комісії – Пастушенко С.Г. 
Заступник голови комісії:Гуровська Л.В. 
Члени комісії: Ахрамович Н.В., Савченко А.В. , Радчук Т.Д., Делі Г.В. ,Фетько Т.В. 
,Гавриленко Л.В.,Тесліна Н.Р.Гривнак А.С.. Флакей М.Г.,Шевчик С.М.,Гуров В. 
Відсутні члени комісії: немає 

Запрошені: Сільський голова Надія Бабанська. 
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 1.Про затвердження списку  осіб  по Мостівській сільській раді,які користуються 
правом позачергового одержання жилих приміщень. 
 

 СЛУХАЛИ: Пастушенко С.Г., яка повідомила, що відповідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від  26 травня 2021 року   №615 «Деякі питання забезпечення  дітей -

сиріт,осіб з їх числа  житлом та  підтримки  малих групових будинків» і нам сьогодні 
потрібно затвердити список осіб,які перебувають на квартирному обліку по різним 
віковим категоріям. 
 Бабанська Н.В.,яка повідомила присутніх про те,що питання надання житла особам 
з числа дітей- сиріт,дітей, позбавлених батьківського піклування стоїть пріоритетним в 
політиці Президента та Уряду. І тому сьогодні надзвичайно важливо своєчасно затвердити 
уточнений список осіб із врахуванням Козубівської сільської ради  для виділення 
державної субвенції на придбання житла. Надіюсь на вашу підтримку та оперативність у 
прийнятті рішення. 
 СЛУХАЛИ: Ахрамович Н.В. ,яка ознайомила присутніх із списком осіб вікових 
категорій  від 18-23 років та від 23-35 років та повідомила присутніх про те,що цей список 
уточнений із врахуванням осіб із Козубівської сільської ради,станом на 01.07.2021 року. 
Особи категорії 35 +,які знаходяться на обліку в  Мостівській сільській раді відсутні .  
 СЛУХАЛИ: Савченко А.В. внесла пропозицію  ставити на голосування питання 
затвердження списку осіб різних вікових категорій . 
 Інших  пропозицій не надходило. 
  

Голосували: за – 13, проти – 0, утримались – 0 

 



 За результатами голосування прийнято рішення про  затвердження списку осіб 
різних вікових категорій дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування на 
одержання компенсації для придбання житла .  
 

 СЛУХАЛИ: Пастушенко С.Г.– голову комісії, яка запропонувала надати для 
затвердження протокол засідання комісії з прав захисту дітей виконавчому комітету 
Мостівської сільської ради,а саме список осіб від 18-23 років та від 18-35 років  
  

 ВИСТУПИЛИ:Ахрамович Н.В., яка підтримала дану пропозицію 

  Інших пропозицій не надходило. 
 

Голосували: за – 13, проти – 0, утримались – 0 

 

 За результатами      голосування  погоджено надати пропозиції до виконавчого 
комітету Мостівської сільської ради для  затвердження списку осіб вікової категорії : від 
18 до 23 років та  від 23 до 35 років. 
 

Голова комісії                                  ______________     С.Г.Пастушенко 

______________ 

Заступник голови                                      ______________     Л.В.Гуровська 

  

Секретар комісії             ______________       Н.В.Ахрамович 

 

Члени комісії:                       ______________     Т.Д.Радчук 

                                                                    ______________     А.В.Савченко 

             ______________          Г.В.Делі 
                                                                  _______________         Т.В.Фетько 

                                                                  _______________        С.М.Шевчик 

                                                                  _______________         Л.В.Гавриленко 

                                                                  _______________         Н.Р.Тесліна 

                                                                  _______________         А.С.Гривнак 

                                                                  _______________         М.Г.Флакей  
                                                                  _______________          В.В.Гуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення виконавчого  
                                                 комітету №2 від 08. 07.2021 року 

 

 

Мостівська сільська рада (ТГ) 
З 16 до 23 років 

                     Секретар комісії                                                                                                                                         Наталія АХРАМОВИЧ 

№ з/п ПІБ Дата 

народження 

Рішення про постановку Сума 

1. Драбенюк Катерина Олегівна 13.07.2003 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.09.2019 № 3 

434,558 тис грн 

2. Жабський Олександр Валерійович 12.01.2004 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 05.03.2020 № 3 

434,558 тис грн 

3. Кузніцова Ольга Вікторівна 02.03.2005 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 06.05.2021 № 2 

434,558 тис грн 

4. Мельник В’ячеслав Вікторович 29.05.2003 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 24.05.2019 № 1 

434,558 тис грн 

5. Туренко Альона Миколаївна 15.08.2003 рішення виконкому  Мостівської сільської 
ради від 24.05.2019 № 1 

434,558 тис грн 

6. Колпакчі Євген Вікторович 08.08.1998 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 03.02.2015 № 4 

434,558 тис грн 

7. Жабський Микола Валерійович 20.12.1999 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.05.2015 № 3 

434,558 тис грн 

8. Турунда Вероніка Олегівна 06.10.2001 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 12.06.2016 № 2 

434,558 тис грн 

9. Назаренко (Кирток) Альона Леонідівна 09.01.2001 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 19.09.2017 № 3 

434,558 тис грн 

10. Драбенюк Дмитро Олегович 07.04.2002 Рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 13.04.2018 №3 

434,558 тис грн 

 

11. Мельник Світлана Вікторівна 10.11.2001 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 19.06.2018 № 2 

434,558 тис грн 

12. Жабський Євген Валерійович 11.07.2002 Рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 13.07.2018 №5 

434,558 тис грн 

13. Назаренко Сергій Леонідович  20.12.2002 Рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 10.01.2019 №5 

434,558 тис грн 



 

Додаток №3 

                                                                                                                                              до рішення виконавчого 

                                                                                                                                                №2 від 07.07.2021 року. 

 

Мостівська сільська рада (ТГ) 
з 23 до 35 років 

№ з/п ПІБ Дата  

народження 

Рішення про постановку Сума 

1.  Сімсон Любов Анатоліївна 07.02.1992 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

2.  Ібріян Артур Русланович 25.01.1995 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

3.  Ревенко Віктор Олександрович 27.02.1991 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

4.  Ревенко Сергій Олександрович 14.10.1996 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

5.  Рубін Віктор Вікторович 23.11.1996 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

6.  Рубін Галина Вікторівна 11.01.1994 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

7.  Рубін Роман Вікторович 11.05.1995 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

8.  Катеринич Василь Володимирович 06.10.1991 рішення виконкому Козубівської сільської 304,190 тис грн 



ради від 09.10.2007 № 03 

9.  Катеринич Любов Володимирівна  рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 09.10.2007 № 03 

304,190 тис грн 

10.  Хаджи Марія Федорівна 21.05.1989 рішення виконкому Олександрівської 
сільської ради від 18.10.2007 № 1 

304,190 тис грн 

11.  Супрун Валентина Василівна 15.08.1990 рішення виконкому Сухобалківської сільської 
ради від 30.01.2008 № 03 

304,190 тис грн 

12.  Супрун Олександр Васильович 06.09.1988 рішення виконкому Сухобалківської сільської 
ради від 30.01.2008 № 03 

304,190 тис грн 

13.  Саванникова Юлія Миколаївна 17.12.1992 рішення виконкому Сухобалківської сільської 
ради від 30.01.2008 № 03 

304,190 тис грн 

14.  Фоміна Валентина Василівна 29.05.1988 рішення виконкому Сухобалківської сільської 
ради від 30.01.2008 № 03 

304,190 тис грн 

15.  Плякун Іван Васильович 04.02.1993 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.03.2008 № 1 

304,190 тис грн 

16.  Плякун Оксана Василівна 24.06.1995 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.03.2008 № 1 

304,190 тис грн 

17.  Слободяник Ольга Анатоліївна 07.06.1989 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.03.2008 № 1 

304,190 тис грн 

18.  Кузьменко Марина Анатоліївна 25.09.1997 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.03.2008 № 1 

304,190 тис грн 

19.  Слободяник Максим Анатолійович 27.10.1994 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.03.2008 № 1 

304,190 тис грн 



 

Секретар комісії                                                                                                                                                           Наталія АХРАМОВИЧ 

20.  Слободяник Сергій Анатолійович 21.01.1988 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 25.03.2008 № 1 

304,190 тис грн 

21.  Алямський Андрій Андрійович 21.02.1994 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 20.08.2009 № 28 

304,190 тис грн 

22.  Алтушина Світлана Вікторівна 18.09.1993 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 20.08.2009 № 28 

304,190 тис грн 

23.  Алтушина Інна Вікторівна 25.05.1995 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 20.08.2009 № 28 

304,190 тис грн 

24.  Дорош Дмитро Андрійович 11.11.1993 рішення виконкому Сухобалківської сільської 
ради від 26.02.2010 № 03 

304,190 тис грн 

25.  Слісаренко Олена Василівна 14.07.1995 рішення виконкому Козубівської сільської 
ради від 29.11.2011 № 5 

304,190 тис грн 

26.  Озеров Віктор Миколайович 28.07.1996 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 22.03.2012 № 8 

304,190 тис грн 

27.  Кузніцов Максим Миколайович 19.06.1994 рішення виконкому Мостівської сільської 
ради від 22.03.2012 № 8 

304,190 тис грн 


