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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
36 сесії VII скликання

21.12.2018 року

Загальний склад ради: 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні: 
Головуючий на сесії:

смт Калинівка

22 депутати
18 депутатів
4 депутатів
Олексенко Ю.О.

На порядок денний тридцять шостої позачергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про селищний бюджет на 2019 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
2. Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського району на 

2019 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
3. Про передачу-прийняття коштів субвенції з державного бюджету селищному 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих 
територій

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

4. Про внесення змін та затвердження штатних розписів державного управління 
та благоустрою

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

5. Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії селищному 
голові

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

6. Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії заступнику 
селищного голови.
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Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

7. Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії секретарю 
селищної ради

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

8. Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку 
селища Калинівка на 2019-2020 роки

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний 
бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін.

9. Про затвердження положення про приватизацію комунального майна у смт 
Калинівка

Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

10. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації у 2019 р

Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

11. Про управління багатоквартирними будинками у смт Калинівка
Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Дмитренко С.В. 

директор КП «Калинівкаблагоустрій».
12. Про внесення змін до рішення № 405-22-VII від 22.12.2017 р. «Про 

Калинівський селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
13. Про погодження викупу земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

14. Про дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

15. Про припинення дії рішення Калинівської селищної ради
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

16. Про передачу у приватну власність земельних ділянок
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

17. Про внесення змін до договору оренди
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

18. Про внесення змін до договору про встановлення сервітуту
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

19. Про внесення змін до рішення селищної ради
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Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

20. Про дозвіл на виготовлення ДПТ
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

21. Про передачу-прийняття коштів субвенції з державного бюджету селищному 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих 
територій

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 45 від 17.12.2018 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за”- 18, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - «у кого є доповнення до порядку денного?»

Горбач Т.В. - член постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища запропонувала внести 
доповнення до 16 питання порядку денного «Про передачу у приватну власність земельних 
ділянок» доповнивши такими громадянами: Садигова О.Ю., Кондратенко С.А.(учасник 
АТО). Питання були розглянуті на постійній комісії.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до 16 
питання порядку денного?»
За дану пропозицію голосували “за”- 18, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?»

Горбач Т.В. - член постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища запропонувала внести питання 
до порядку денного «Про внесення змін до рішення селищної ради». Питання було 
розглянуто на постійній комісії

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного?»
За дану пропозицію голосували “за”- 18, “проти”- 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?»

Горбач Т.В. - член постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища запропонувала внести 
доповнення до порядку денного «Про дозвіл на виготовлення ДПТ» Питання було 
розглянуто на постійній комісії.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного?»
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За дану пропозицію голосували “за”- 18, “проти” - 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?»

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти порядок денний в 
цілому, прошу голосувати»
За дану пропозицію голосували “за”- 18, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

1. СЛУХАЛИ: Про селищний бюджет на 2019 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін
ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 
77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» запропонувала визначити на 2019 рік: 1.1. Доходи 
селищного бюджету у сумі 26 981 000,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду 
селищного бюджету - 26 881 000,00 гривня та доходи спеціального фонду селищного 
бюджету - 100 000,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення; 1.2. Видатки 
селищного бюджету у сумі 26 981 000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду 
селищного бюджету - 12 289 000,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного 
бюджету - 14 692 000,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 1.3. Повернення 
кредитів до селищного бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до 
загального фонду місцевого бюджету - 0,00 гривень та повернення кредитів до 
гпеціального фонду місцевого бюджету - 0,00гривень; 1.4. Надання кредитів з селищного 
бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого 
бюджету 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету - 0,00 
гривень; 1.5. Профіцит селищного бюджету у сумі 14 592 000,00 гривень, у тому числі 
загального фонду селищного бюджету 14 592 000,00 гривень та спеціального фонду 
селищного бюджету 14 592 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 1.6. 
Дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 14 592 000,00 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення; 1.7. Оборотний залишок бюджетних коштів селищного 
бюджету у розмірі 134 000,00 гривень, що становить 1,1 відсотка видатків загального 
фонду селищного бюджету 1.8. Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 
0.00 гривень, що становить 0,00 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету 
Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 
2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатками 3, 4 до цього рішення. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 5 до цього рішення. Дозволити виконавчому комітету селищної ради протягом 
бюджетного періоду в виняткових випадках в міжсесійний період здійснювати 
перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його 
бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету з 
подальшим затвердженням на сесії селищної ради. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів 
бюджету розвитку селищного бюджету на капітальні видатки та на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. Затвердити 
розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію селищних програм у сумі 
20 407 000,00 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення. Установити, що у загальному 
фонді селищного бюджету на 2019 рік 6.1. До доходів загального фонду селищного 
бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та 
трансферти, визначені статтями 101, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім 
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субвенцій, визначених статтею 69і та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу 
України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет 
України 2019 рік” 6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо 
селищного бюджету 6.3. Джерелами формування у частині кредитування є надходження, 
визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України 7. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік: 7.1. У частині доходів є 
-заходження, визначені статтею 69і Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, 
визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження 
відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”; 7.2. У частині 
фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73 
Бюджетного кодексу України щодо селищного бюджету; 7.3. У частині кредитування є 
надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу 
України. 8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного 
бюджету: 8.1. згідно з пунктом 1 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу України та 
відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, 
визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України; 8.2. згідно з пунктом 2 частини 
тершої статті 69і Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального 
фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України; 8.3. 
згідно з пунктом 6 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу України та відповідні 
залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених 
частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України; 8.4. згідно з пунктом 9 
частини першої статті 69 і Бюджетного кодексу України спрямовуються на заходи, 
визначені надавачами відповідних субвенцій; 9. Визначити на 31 грудня 2019 року 
граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0,00 гривень. 10. Визначити на 2019 рік відповідно 
до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету 
видатки загального фонду на: - оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);— 
нарахування на заробітну плату (код 2120);- придбання медикаментів та перев’язувальних 
матеріалів (код 2220);- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);- поточні 
трансферти населенню (код 2700);- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620); 11. 
Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65 та пункту 2 
статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати право у межах 
поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово 
=ільних коштів селищного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних 
паперів, цінних паперів, емітованих селищною радою, з подальшим поверненням таких 
коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 12. Відповідно до статті 43 та пункту 1 
статті 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України: 12.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів 
селищного бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку селищного 
бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного 
періоду; 12.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду селищного бюджету, у 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 13. Згідно з 
частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні 
селищного бюджету здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету 
розвитку відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за 
погодженням з Національним банком України. 14. Головному розпоряднику коштів 
селищного бюджету забезпечити: 14.1. затвердження паспортів бюджетних програм 
протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
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14.2. здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 
повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 
результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію 
роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів 
;• бюджетному процесі; 14.3. здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному 
обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету 14.4. 
забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 
з шйснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними 
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, 
відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 
'ерезня 2020 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів; 14.5. у встановленому порядку розрахунки за 
довгостроковими зобов’язаннями за енергосервісом; 14.6. у повному обсязі проведення 
о з рахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
■ із та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів 

_ кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 14.7. Утримувати чисельність 
працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на 
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду 
заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних 
коштів.15. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
п: цього рішення є його невід’ємною частиною. 17. Виконавчому апарату Калинівської 
. е.пишної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його 
прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 18. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, 
шн та фінансів.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
т пект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 1
Результати поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 556-36-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського 
району на 2019 рік

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. -
■ т: ва постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 
п зитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, керуючись п.27 
4.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 4. ч.2 ст. 101 
Бюджетного кодексу України запропонувала передати іншу субвенцію у вигляді 

г бюджетного трансферту у розмірі 700 000,00 гри. (сімсот тисяч гривень 00 копійок), що 
ередбачена у Калинівському селищному бюджеті на 2019 рік, яка надається виключно на 

забезпечення роботи спортивних секцій Васильківської районної дитячо-юнацької 
спортивної школи (далі - ДЮСШ), які провадять свою діяльність за адресою: смт 
Калинівка, вул. Центральна, 57-М. Передати іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного 
трансферту у розмірі 92 232,00 грн. (дев’яносто дві тисячі двісті тридцять дві гривні 00 
• : лійок), що передбачена у Калинівському селищному бюджеті на 2019 рік, на доплату до 
заробітної плати працівникам Калинівської бібліотеки. Передати іншу субвенцію у 
-•т~яді міжбюджетного трансферту у розмірі 98 768,00 грн. (дев’яносто вісім тисяч сімсот 
г .'тдесят вісім гривень 00 копійок), що передбачена у Калинівському селищному бюджеті 
на 2019 рік, на доплату до заробітної плати працівникам Калинівського будинку 

8



э
культури. Затвердити тексти угод про передачу фінансових ресурсів у вигляді 
.«бюджетного трансферту з Калинівського селищного бюджету районному бюджету 

Васильківського району на 2019 рік. Доручити Калиновському селищному голові 
дксенко Ю.О. укласти з Васильківською районною радою відповідні Угоди. Контроль за 

• гнанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
-знь бюджету та фінансів.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
ект рішення.

Задане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 557-36-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про передачу-прийняття коштів субвенції з державного бюджету 
.єн нашому бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку 
: кремих територій

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
■. * ?ва постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 
■хзитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, керуючись п.27
- ' ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 105 
Бюджетного кодексу України, враховуючи погодження постійної комісії з планування 
«джету та фінансів Васильківської районної ради та постійної комісії з питань бюджету, 
: - ансів і цін Калинівської селищної ради запропонувала за рахунок передачі - прийняття 
• ддтв субвенції з районного бюджету в дохідну частини спеціального фонду селищного 
бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» прийняти кошти 
субвенції у сумі 1 000 000,00 грн. (Один мільйон грн. 00коп.) в т.ч.:- на «Капітальний 
теч ?нт ДНЗ «Весняночка» у сумі -1 000 000,00грн. Відповідно збільшити видатки по коду 
ТПКВКМБ - 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» на суму 1 000 000,00 грн. КЕКВ - 3132 - 1 000 000,00грн. Внести зміни до 
Програми соціально - економічного та культурного розвитку селища Калинівка на 2016- 
2 і 9 рр. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
Кишинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
тр> д-п рішення.

За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 558-36-VII приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ Про внесення змін та затвердження штатних розписів державного 
•правління та благоустрою

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
■. за постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, відповідно до
— '«ту 5 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та статті 78 
~«пу 7,8 Бюджетного Кодексу України, врахувавши позитивні рекомендації постійної

дї з питань бюджету, фінансів і цін, запропонувала внести зміни та додати з 01.01.2018 
штатний розпис з благоустрою дві з половиною ставки, а саме:- двірник території 

стадіону - 1 ставка,- прибиральник споруд на стадіоні - 0,5 ставки,- доглядач фонтану - 1 
.««а. сезонна. Затвердити штатні розписи по селищній раді: Державне управління - 21 
сджницю: - Селищний голова - 1 ставка, - Заступник селищного голови - 1 ставка, - 
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Спеціаліст І категорії юристконсульт - 1 ставка, - Секретар ради - 1 ставка, - Головний 
бухгалтер - 1 ставка, - Спеціаліст І категорії землевпорядник - 1 ставка, - Спеціаліст І 
итяорії (благоустрій) - 1 ставка, - Спеціаліст II категорії (соц. захист) - 1 ставка, - 
Держазний реєстратор - 1 ставка, - Спеціаліст І категорії з реєстрації місця проживання - 1 
стаака. - Спеціаліст І категорії з веденням Держземкадастр - 1 ставка (вакансія), - 
Зцз_г.ъач ВО бюро - 1 ставка, - Касир - 1 ставка, - Секретар керівника - 1 ставка, - Водій - 
1 ставка. - Сторож - 3 ставки, - Прибиральниця - 1 ставка, - Відділ Держархібудконтролю: 
Дфжавний реєстратор - 2 ставки (вакансії), Благоустрій - 14,5 одиниць: - Доглядач 
стад: виша - 1 ставка (0,5 вакансія), - Двірник парку «Слави» - 2 ставки, - Двірник скверу - 
1 ставка. - Двірник дитячого майданчику - 1 ставка,- Двірник по вулиці Центральна - 2 

Доглядач центрального парку (садовник) - 1 ставка, - Доглядач стадіону - 1 ставка, 
- Д- тник території стадіону - 1 ставка (вакансія), - Прибиральник споруд на стадіоні - 0,5 

і вакансія), - Доглядач фонтану - 1 ставка, сезонна (вакансія). Головному бухгалтеру 
ї_ - вської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської 
. - _ - ої ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

- вської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.
- ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 

пхезт тішення.
За дане питання голосували «за» - 18 «проти» - 0, «утрималось» - 0
- езультати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 559-36-VII приймається, додається.

т СЛУХАЛИ: Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії 
l-WVlHOMV голові

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
ж.’. =а постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, яка зачитала повідомлення: «для 
ж_- тання конфлікту інтересів, керуючись ст. 28, ст. 35 Закону України «Про запобігання
■ *я. Калинівський селищний голова Олексенко Юлія Олексіївна, повідомляю, що 
ж ’ т приймати участі у голосуванні за проект рішення Калинівської селищної ради про 
■твердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії селищному голові на 2019 рік на 
■з-- і_--ь шостій сесії VII скликання 21.12.2018 року. Прошу зазначити в протоколі сесії та
■ * • енному голосуванні про те, що я участі в голосуванні в цьому питанні не приймала».

ВИСТУ ПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, керуючись 
с~.—єчи 11, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
жктами 1, 2, 3, 6 та Додатками 54, 57 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
jrr т- д - вання структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
ж l : пганів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 року (зі змінами), 
г. зазши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
ж~ ~: чувала встановити посадовий оклад селищному голові Олексенко Юлії Олексіївні в 

? 800,00 гривень. Присвоїти селищному голові Олексенко Юлії Олексіївні 8 ранг 
*«. . тії посадової особи місцевого самоврядування. Встановити селищному голові 
Ж ; - -д до посадового окладу за ранг в сумі 100 гривень. Встановити селищному голові 

Икхав.<- за вислугу років в розмірі 15% від посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ж Встановити селищному голові надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50% 
■а . вдового окладу з урахуванням надбавки за ранг та за вислугу років. Дозволити в 
■век .твердженого фонду оплати праці виплачувати селищному голові щомісячні премії 

■ я т 200 відсотків посадового окладу, премії до державних свят та премії за рахунок 
ж- фонду оплати праці. Надати селищному голові матеріальну допомогу для 

■■J*—= соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
■И' . ■ • у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. 
Эиг . ’ троводити в межах чинного законодавства протягом бюджетного року
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ВИСТУПИЛИ; Новікова Л.О. - секретар селищної ради, запропонувала погодити 
L-- '• проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
? езультати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 560-36-VII приймається, додається.

'z-'-.L : зчитуванням питання порядку денного в зал з’явився депутат Єфремов Q.C., який взяв 
■ голосуванні.

СЛУХАЛИ; Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії 
U . н яку селищного голови.

Лсповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 
мг : _ ~остійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

- ИСТУПИЛИ Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, керуючись 
гчи 11, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Винчи 1, 2, 3, 6 та Додатками 54, 57 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
у- токування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
і рганів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 року (зі змінами), 
яга. тавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
янгу існувала встановити посадовий оклад заступнику селищного голови Постернаку 

Михайловичу в сумі 6 300,00 гривень. Присвоїти заступнику селищного голови 
.ернаку Андрію Михайловичу 10 ранг 5 категорії посадової особи місцевого

- г вдування. Встановити заступнику селищного голови надбавку до посадового окладу 
ж. в сумі 80 гривень. Встановити заступнику селищного голови надбавку за високі 
: . • - е-тня у праці в розмірі 50% від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та 
і. • слугу років. Дозволити в межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати 
і—— вику селищного голови щомісячні премії в розмірі 200 відсотків посадового окладу, 
гогх.: до державних свят та премії за рахунок економії фонду оплати праці. Надати 
і— ~ тинку селищного голови матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 
іитень та допомогу на оздоровлення при

Н1.72.-7НІ щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 
джтвника. Виплати проводити в межах чинного законодавства протягом бюджетного

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
■3EKST рішення.

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
‘ езультати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 561-36-VII приймається, додається.

СЛУХАЛИ: Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії 
сг^Т ітарю селищної ради

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 
я ■: постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

З ИСТУПИЛИ; Новікова Л.О. - секретар селищної ради, яка зачитала повідомлення: 
<д -' гтобігання конфлікту інтересів, керуючись ст. 28, ст. 35 Закону України «Про 
яипосгання корупції» я, секретар Калинівської селищної ради Новікова Леся 
■тез мандрівна, повідомляю, що не буду приймати участі у голосуванні за проект рішення 
!_• - вської селищної ради про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії 
■ясе-зрю селищної ради на 2019 рік на тридцять шостій сесії VII скликання 21.12.2018 
Явне Прошу зазначити в протоколі сесії та в поіменному голосуванні про те, що я участі в 
■ ■ с ванні в цьому питанні не приймала».
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ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, керуючись 
статтями 11, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
пунктами 1, 2, 3, 6 та Додатками 54, 57 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
/■порядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 року (зі змінами), 
врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
запропонувала встановити посадовий оклад секретарю селищної ради Новіковій Лесі 
Олександрівні в сумі 5 800,00 гривень. Присвоїти секретарю селищної ради 10 ранг 
5 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Встановити секретарю селищної 
ради надбавку до посадового окладу за ранг в сумі 80 гривень. Встановити секретарю 
.і 7?:шної ради надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50% від посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг та за вислугу років. Дозволити в межах затвердженого 
фонду оплати праці виплачувати секретарю селищної ради щомісячні премії в розмірі 200 
? 7.?тків посадового окладу, премії до державних свят та премії за рахунок економії фонду 
сплати праці. Надати секретарю селищної ради матеріальну допомогу для вирішення 
. _ дльно-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 
у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. Виплати 
"т : водити в межах чинного законодавства протягом бюджетного року.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
ект рішення.

За дане питання голосували «за» - 1S, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 562-36-VII приймається, додається.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціально-економічного та 
ку льтурного розвитку селища Калинівка на 2019-2020 роки

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний 
г-хгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
і -ансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, відповідно до Бюджетного 
кодексу України, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради з питань бюджету, фінансів і 
цін. з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, 
т.бутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, 
«пропонувала затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
селища Калинівка на 2019-2020 роки (програма додається.). Контроль за виконанням цього 
- ~ення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
"7 ЄКТ рішення.

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 563-36-VII приймається, додається.

-. СЛУХАЛИ: Про затвердження положення про приватизацію комунального 
кінна у смт Калинівка

Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Беспала Т.Г. - голова 
■ . ■ йної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт, з метою 
регулювання правових, економічних та організаційних основ приватизації комунального 
масна територіальної громади смт Калинівка Васильківського району Київської області, 
юахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
вхлійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального
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господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку, постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 

; г.тьних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до Закону України 
«Про приватизацію державного та комунального майна», ст. 26 Закону України «Про 
мхдеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити Положення про 
—изатизацію комунального майна у смт Калинівка (додається). Визнати таким, що втратив 
■■..леть. Порядок відчуження майна, що є спільною власністю територіальної громади 
-і" гла. затверджений рішенням Калинівської селищної ради № 606-39-VII від 30.03.2015 
7 Кс нтроль за виконанням цього рішення покласти на Калинівського селищного голову; на 
тссттйну комісію з питань бюджету, фінансів і цін та на постійну комісію з питань 
і~ізління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, 
■: 7 .зельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

ВИСТУПИЛИ:
Волков А.В., депутат селищної ради, з пропозицією виключити з ч. 4 статті 10

■ кення слова «вмотивованої відмови (негативної рекомендації) постійних комісій 
Ежжнівської селищної ради» у зв’язку з тим, що тільки рада приймає рішення щодо 
• - < чення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний проект рішення, 
?7і ; вуючи уточнення депутата Волкова А.В..

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 564-36-VII приймається, додається.

. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що 
вгають приватизації у 2019 р
Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Беспала Т.Г. - голова 

7 - йної комісії з питань бюджету, фінансів та цін
ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт, Розглянувши 

д.г- Куяна М.В., представника Радинської Т.О. про включення об’єкту нерухомого майна 
ж переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, врахувавши 
•к~;вні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії 
і пггань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, 
теє _: того, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, 
■кузочись Положенням про приватизацію комунального майна у смт Калинівка,

:- .дно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», ст. 
:_-?ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити 

Вгхпк об'єктів комунальної власності, що підлягає приватизації у 2019 р. (додається). 
■ж=~р:ль за виконанням цього рішення покласти на Калинівського селищного голову; на 
i-Jiny комісію з питань бюджету, фінансів і цін та на постійну комісію з питань 
чгпдтоіння комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, 
~ - дельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку. ПЕРЕЛІК 
>' ■ ~ з комунальної власності, що підлягає приватизації у 2019 р. Нежитлове приміщення, 
ж- 25.9 кв. м, розташоване на першому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного 
типового будинку. Адреса об’єкту: Київська область, Васильківський район, смт 
І—- - вка, вул. Центральна, 84.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
ТГ ■: • “ Тішення.

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
? езультати поіменного голосування додаються.

ИРІШИЛИ: рішення № 565-36-VII приймається, додається.

11. СЛУХАЛИ: Про управління багатоквартирними будинками у смт Калинівка
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Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Дмитренко С.В. 
директор КП «Калинівкаблагоустрій».

ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт, розглянувши 
ігст КП «Калинівкаблагоустрій» враховуючи ненадання протоколів співвласників 
тагатоквартирних будинків смт Калинівка з проханням призначити управителя, з метою 
«допущення припинення надання житлово-комунальних послуг жителям 
: агатоквартирних будинків, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв’язку, керуючись ст.ст. 1, 15, 18 та п. 6 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
№ 2189-VIII, пп. 20 п. «а» ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
запропонувала доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договори про 
управління багатоквартирними будинками смт Калинівка з Комунальним підприємством 
«Калинівкаблагоустрій» строком на 1 рік. КП «Калинівкабалгоустрій» організувати 
відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед власників квартир 
багатоквартирних будинків. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника 
селищного голови Постернака А.М

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 566-36-VII приймається, додається.

На зачитуванні 12 питання порядку денного з залу засідань вийшов депутат Жабинець 
А.М., який не взяв участі у голосуванні по цьому питанню.

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 405-22-VII від 22.12.2017 р. «Про 
Калинівський селищний бюджет на 2018 рік»

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, відповідно до 
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пункту 49 №228 від 08.02.2002року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» постанови 
Кабінету Міністрів України та статті 51 Бюджетного Кодексу України, запропонувала на 
виконання вимог пункту 49 постанови 228 «Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 
внести зміни до кошторисних призначень спеціального фонду селищного бюджету, а саме: 
зменшити дохідну частину селищного бюджету по КДК 25010300 «Плата за оренду майна 
бюджетних установ» на суму 84 000,00грн. Відповідно зменшити видаткову частину 
селищного бюджету по КТКВК МБ - 0150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
КЕКВ 2210 - - 64 000,00грн. КЕКВ 2240 - - 15 000,00грн. КЕКВ 2800 - - 5 000,00грн.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 567-36-VII приймається, додається



В зал повернувся депутат Жабинець А.М.

13. СЛУХАЛИ: Про погодження викупу земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву Скрипки А.В. за № 273/02-18 від 12.11.2018 року про викуп 
орендованої земельної ділянки, на якій знаходиться нерухомість, що належить заявникові 
на праві власності, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 2 протоколу № 60 від 13.12.2018 року), з метою 
забезпечення ефективного використання земельного фонду на території смт Калинівка, 
залучення додаткових коштів до місцевого бюджету для реалізації програм соціально- 
економічного розвитку селища, керуючись ст. 14 Конституції України, у відповідності до п. 
34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 127, 128, 134 
Земельного кодексу України, запропонувала погодити викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення загальною площею 0,1582 га, кадастровий № 
3221455800:01:030:0210, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Проектна, що належить Скрипці Аліні Віталіївні на праві 
довгострокової оренди згідно договору, посвідченого Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом 
Васильківського районного нотаріального округу Київської області 21.08.2018 року за № 
1744 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02). Доручити 
селищному голові замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,1582 га, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Проектна. Укласти договір 
зі Скрипкою А.В. про перерахування авансового внеску на розрахунковий рахунок 
Калинівської селищної ради в розмірі 10 % від вартості вказаної земельної ділянки, 
визначеної за нормативною грошовою оцінкою цієї ділянки. Експертну грошову оцінку 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,1582 га, 
кадастровий №3221455800:01:030:0210, розташованої в межа смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Проектна, визначити в землевпорядній 
організації, яка має ліцензію на проведення таких робіт. Звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки винести на розгляд та затвердження сесії Калинівської селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну Комісію з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17 «проти» - 0, «утрималось» - 2
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 568-36-VII приймається, додається.

14. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту
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відведення у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального 
гаражного будівництва та для ведення особистого селянського господарства в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області, враховуючи висновки постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 1 
протоколу № 59 від 03.12.2018 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, 40, 116, 118, 121, 
розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, частини першої статті 21 
Закону України «Про державний земельний кадастр», запропонувала земельні ділянки, 
передбачені до відведення у власність громадянам згідно списку: Чайківський Ігор 
Олегович (уч. АТО), Канарський Євгеній Геннадійович (уч. АТО), Пащенко Олексій 
Вікторович, Манило Олександр Леонідович (уч. АТО) (додаток № 1) віднести до земель 
запасу комунальної власності Калинівської селищної ради Васильківського району 
Київської області з цільовим призначенням: землі житлової та громадської забудови. Дати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, 
розташованих в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області, 
громадянам згідно списку (Додаток № 1). Площі земельних ділянок уточнити проектом. 
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
замовити у суб’єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно 
чинного законодавства, у строк, що обумовлюється угодою сторін. Розроблений та 
погоджений в установленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки подати на розгляд і затвердження сесії селищної ради. Відмовити Манилу 
Олександру Леонідовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту відведення у власність 
земельної ділянки ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області, в зв’язку з 
відсутністю земельних ділянок вказаного цільового призначення. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на комісію Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 569-36-VII приймається, додається

15. СЛУХАЛИ: Про припинення дії рішення Калинівської селищної ради
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

УСТУПИЛИ Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши заяву Можаровської Т.М. за № 308/02-18 від 13.12.2018 щодо припинення дії 
рішення Калинівської селищної ради за № 543-34-VII від 08.11.2018 року «Про передачу у 
приватну власність земельних ділянок » в частині передачі у власність земельної ділянки 
Можаровському Андрію Юрійовичу в зв’язку з його смертю, як такого, що втратило 
чинність, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
схтикання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
=^зколишнього середовища (пункт 4 протоколу № 60 від 13.12.2018 р.), у відповідності до 
~нкту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
запропонувала припинити дію рішення Калинівської селищної ради № 543-34-VII від 
Ц» 11.2018 року «Про передачу у власність земельної ділянки» в частині передачі у 
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приватну власність Можаровському Андрію Юрійовичу земельної ділянки площею 0,1004 
та по вул. Миру, 6 у зв’язку з його смертю та ненастанням юридично-правових наслідків 
вказаного рішення.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 570-36-VII приймається, додається.

16. СЛУХАЛИ: Про передачу у приватну власність земельних ділянок
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяви громадян про передачу їм у власність земельних ділянок, витяги з 
Державного земельного кадастру про земельні ділянки, проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність, технічні документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, враховуючи висновки постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт З 
протоколу № 59 від 03.12.2018 року, пункт 5 протоколу № 60 від 13.12.2018 року та пункт 2 
протоколу № 61 від 20.12.2018 року), у відповідності до п. 34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 
запропонувала. Затвердити проекти із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам згідно списку: Кияниця Вадим Миколайович, Кондратенко Сергій 
Анатолійович (уч АТО) (додаток № 1), виготовлені КП «Центр розвитку та інвестицій 
Васильківського району». Затвердити технічні документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, виготовлені ТОВ «Межувальник», ПП 
«КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЛАГГАР», КП «Центр розвитку та інвестицій 
Васильківського району». Передати у власність земельні ділянки в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області громадянам згідно списку: Кияниця Вадим 
Миколайович, Кондратенко Сергій Анатолійович (уч АТО) Прищепова Ольга 
Володимирівна, Кіндяк Ольга Остапівна, Головко Ірина Станіславівна, Садигова Олена 
Юріївна, Можаровська Тетяна Миколаївна (додаток № 1, № 2, № 3). Попередити громадян 
про те, що: - Право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної 
реєстрації; - Громадяни зобов’язані справляти плату за землю відповідно до положень 
Податкового кодексу України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійно діючу комісію Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 2
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 571-36-VII приймається, додається.

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши клопотання ТОВ «ЛПГ СІСТЕМ» за № 07-12-01 від 07.12.2018року 
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І вхідний № 917/02-20 від 08.12.2018 року) та ТОВ «КРІСТАЛ БЕТТА ГРУПП» за № 914/02- 
20 від 08.12.2018 року про внесення змін до діючого договору оренди землі, враховуючи 
висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (пункт 9 протоколу 60 від 13.12.2018 року) у відповідності до пункту 34 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 30 Закону 
України «Про оренду землі» запропонувала внести зміни в договір оренди земельної 
ділянки, площею 1,0972 га, кадастровий № 3221455800:07:003:0037, розташованої в межах 
смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Залізнична, 170, 
посвідчений О.В. Бобковим - приватним нотаріусом Васильківського районного 
нотаріального округу Київської області 07.10.2014 року за № 2206, змінивши сторону 
-ОРЕНДАРЯ» з «ТОВ «ЛПГ СІСТЕМ»» на «ТОВ «КРІСТАЛ БЕТТА ГРУПП».
Доручити селищному голові укласти договір про заміну сторони орендаря у договорі 
аренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 572-36-VII приймається, додається

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору про встановлення сервітуту
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши клопотання ТОВ «ЛПГ СІСТЕМ» за № 07-12-02 від 07.12.2018року 
(вхідний № 916/02-20 від 08.12.2018 року) та ТОВ «КРІСТАЛ БЕТТА ГРУПП» за № 915/02- 
20 від 08.12.2018 року про внесення змін до діючого договору про встановлення сервітуту, 
враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (пункт 10 протоколу 60 від 13.12.2018 року) у відповідності до пункту 34 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 98-102 
Земельного кодексу України, запропонувала внести зміни в договір про встановлення 
сервітуту на земельну ділянку, площею 0,80 га, кадастровий № 3221455800:07:003:0038, 
розташовану в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Залізнична, 172, посвідчений О.В. Бобковим - приватним нотаріусом Васильківського 
районного нотаріального округу Київської області 07.10.2014 року за № 2209, змінивши 
сторону «НАБУВАЧА СЕРВІТУТНИХ ПРАВ» з «ТОВ «ЛПГ СІСТЕМ»» на «ТОВ 
-КРІСТАЛ БЕТТА ГРУПП». Доручити селищному голові укласти договір про заміну 
сторони набувача сервітутних прав у договорі про встановлення сервітуту згідно чинного 
аконодавства.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
* 7 ЄКТ РІШЄННЯ.

зі аане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Ргпчь тати поіменного голосування додаються.

- IIРІШИЛИ: рішення № 573-36-VII приймається, додається

- СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради
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Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради; заслухавши інформацію про зміни в Податковому кодексі, враховуючи висновок 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 1 протоколу № 61 від 20.12.2018 року), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України № 2628-VIII 
від 23.11.2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок 
окремих податків і зборів, запропонувала внести такі зміни в рішення № З 3 7-16-VII від 
14.07.2017 року «Про затвердження Положення про встановлення плати за землю та ставок 
земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено» зі 
змінами згідно рішення № 535-34-VII від 08.11.2018 року «Про внесення змін до рішення 
селищної ради»: в пункті 6.1.1 ПОЛОЖЕННЯ про встановлення плати за землю на 
території смт Калинівка слова « - для залізниць у межах смуг відведення - 25 відсотків 
податку, обчисленого відповідно до п. 6.1.2 цього Положення» виключити. Решта тексту 
залишити без змін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ; рішення № 574-36-VII приймається, додається

.Серед зачитуванням 20 питання порядку денного депутат Дмитренко В.П. зробила 
■с*, л: не бере участі у голосуванні, у зв’язку конфліктів інтересів.

2 СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення детального плану території
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

’вж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
»■ . ’; - -а відносин та охорони навколишнього середовища

- ИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
‘. зглянувши заяву Дмитренка С.В. від 20.12.2018 року за № 323/02-18 про надання

Ж ■ - з розробку містобудівної документації - детального плану території, враховуючи
■■■ждність намірів до вимог генплану, враховуючи висновок постійної комісії

- зської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання 
Ьк. \ відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 3 протоколу № 61 від
21 22 і 28 року) у відповідності до ст. 19, 58, 142, 144 Конституції України, пункту 42 
W - статті 26, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті
22 Земельного кодексу України, статті 16, 19 Закону України «Про регулювання 
шпюодівної діяльності», розділу VI ст. 29-31 Закону України «Про архітектурну 
JBDL- - та із дотриманням засад запобігання і протидії корупції і наказу Мінрегіону від 
л.. 2 ДІ року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

■р^меятації», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території 
■Врввсе/’вала дати дозвіл Дмитренку Святославу Віталійовичу на виготовлення 
wetxjHlbho'i документації - детального плану території формування ділянки для 
fci іі~:~.ііргіиіи житлового будівництва з вбудованими об’єктами громадського 
всл з зання з визначенням містобудівних умов і обмежень на земельних ділянках

по 0,10 га кожна , кадастровий № 3221455800:01:016:0043 та кадастровий № 
^■И55-800:01:016:0044. та благоустроєм прилеглої території в межах смт Калинівка по 
fap ІЬркова, 3. Зобов’язати заявника оповістити через засоби масової інформації про 
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початок розробки детального плану. Встановити строк подання пропозицій по розробці 
ДПТ один місяць з дня опублікування оголошення. Дозволити заявнику укласти договір на 
розробку містобудівної документації з розробником детального плану території. 
Розроблений детальний план територій подати на розгляд і затвердження сесії селищної 
ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 575-36-VII приймається, додається

Після голосування 20 питання порядку денного головуючий сесії Олесенко Ю.О. 
запропонувала зробити перерву.

«Хто за те щоб зробити перерву на 20 хвилин?»
Задану пропозицію голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0

Після перерви слово взяла Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 
цін, запропонувала внести до порядку денного питання «Про передачу-прийняття коштів 
субвенції з державного бюджету селищному бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку окремих територій», питання було розглянуто на комісії 
під час перерви, протокол наданий головуючому сесії.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного?»
За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти” - 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного

21. СЛУХАЛИ: Про передачу-прийняття коштів субвенції з державного бюджету 
селищному бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку 
окремих територій.

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, керуючись п.27 
ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 105 
Бюджетного кодексу України, враховуючи погодження постійної комісії з планування 
бюджету та фінансів Васильківської районної ради та постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін Калинівської селищної ради, запропонувала за рахунок передачі - прийняття 
коштів субвенції з районного бюджету в дохідну частини спеціального фонду селищного 
бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» прийняти кошти 
субвенції у сумі 500 000,00 грн. Відповідно збільшити видатки по коду ТПКВКМБ - 7370 
•Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 
500 000,00 грн. КЕКВ - 3132 - 500 000,00грн. Внести зміни до Програми соціально - 
економічного та культурного розвитку селища Калинівка на 2016-2019рр. Контроль за 
агконанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
топань бюджету, фінансів і цін.
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н
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 

проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 576-36-VII приймається, додається.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про те, що питання порядку 
денного вичерпані, хто за те, щоб закрити засідання тридцять шостої позачергової сесії VII 
скликання?

За дану пропозицію голосували

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВАГОЛОВА

юти» 0, «утрималось» - 0.

Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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