
 
 

 
 
ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 вересня 2016 року         № 108 
смт. Голованівськ 

 

Про результати розгляду 
депутатського запиту 

депутата районної ради  
Туза С.В. 
 

 Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» та керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43, частиною 8 статті 

49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

районна рада 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про результати розгляду депутатського запиту депутата 
районної ради Туза Сергія Віталійовича  взяти до відома. 

 
2. Підтримати звернення депутатів Голованівської районної ради до 

начальника головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області, полковника поліції Кондрашенко С.Г. щодо 

розслідування справи про виявлення фактів підробки підписів жителів 
с. Грузьке на договорах оренди належних їм земельних ділянок 

(додається). 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та 
боротьби з корупцією. 

 

 
Голова районної ради        Б.Кучмій 

 

 



Начальнику головного управління 
Національної поліції  

в Кіровоградській області, 
полковнику поліції  
Кондрашенку Сергію Григоровичу 

 
 

 
Звернення 

депутатів Голованівської районної ради щодо розслідування справи про 
виявлення фактів підробки підписів жителів с. Грузьке на договорах 

оренди належних їм земельних ділянок 
 

 В зв’язку з надходженням до правоохоронних органів та органів влади 
Голованівського району численних звернень жителів с.Грузьке з приводу 

того, що ними виявлено факти підробки їхніх підписів на договорах оренди 
належних їм земельних ділянок укладених та зареєстрованих без їхнього 

відома та без їхньої волі з невідомою їм юридичною особою – ТОВ 
«Союзнатурпродукт», а також в зв’язку з відсутністю реального просування 
правоохоронних органів в розслідуванні даної справи протягом тривалого 

часу та постійним повторенням аналогічних рейдерських захоплень 
земельних ділянок як на території нашого, так і суміжних районів, ми 

депутати Голованівської районної ради звертаємося до Вас з проханням 
особисто звернути увагу на цю справу, а також з метою встановлення винних 

осіб та вжиття належних, адекватних заходів по запобіганню поширення на 
території області подібних шахрайських дій, взяти розслідування цієї справи 

під особистий контроль. 
 Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити 

Голованівську районну раду. 
 

 
 
        Звернення прийнято 

        на ІХ сесії Голованівської 
        районної ради VII скликання 

        30 вересня 2016 року 
 


