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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
37 сесії VII скликання

25.01.2019 року

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

смт Калинівка

22 депутати
16 депутатів
6 депутатів
Олексенко Ю.О.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку проведення громадського обговорення з питань 
добровільного об’єднання територіальних громад

Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт.
2. Про затвердження договору на постачання додаткових елементів для штучної 

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

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
3. Про затвердження договору на придбання шин
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
4. Про затвердження договору на розробку техніко-економічного обгрунтування 

по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в 
смт Калинівка Васильківського району Київської області»

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.

5. Про затвердження договору на виготовлення технічної документації на 
будинок культури

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.

6. Про поточний ремонт зовнішніх мереж водпостачання нежитлового 
приміщення по вул. Центральна, 57 (ЦНАП) у смт Калинівка
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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.

7. Про виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу 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

8. Про затвердження договору на виготовлення технічної документації із 
землеустрою
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 надання дозволу на виготовлення проекту відведення у власність 
земельних ділянок громадянам

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

10. Про затвердження 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

11. Про передачу 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

12. Про викуп 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

13. Про внесення змін до рішення 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

14. Про зміну цільового призначення 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 розірвання договору суборенди 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

16. Про розірвання договору оренди 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

17. Про передачу в оренду 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

18. Про затвердження договору на придбання запчастин для сміттєзбиральної 
машини

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
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19. Про затвердження договору на поточний ремонт артсвердловин
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблатоустрій»; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
20. Про відшкодування різниці в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій» 

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. -
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

21. Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги у смт Калинівка 
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. -

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін
22. Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про 

Калинівський 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.

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 01 від 23.01.2019 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти”- 0, “утрималось” - 0.

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

Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін запропонувала 
внести до порядку денного наступні питання:

Про затвердження договору на придбання запчастин для сміттєзбиральної машини;
Про затвердження договору на поточний ремонт артсвердловин;
Про відшкодування різниці в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій»;
Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги у смт Калинівка, всі 
питання були розглянуті на комісії.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про затвердження договору на придбання запчастин для сміттєзбиральної 
машини?»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про затвердження договору на поточний ремонт артсвердловин»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про відшкодування різниці в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій»?» 
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги у смт Калинівка, всі 
питання були розглянуті на комісії?»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного
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Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти порядок денний в 
цілому, прошу голосувати»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку проведення громадського 
обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт.
ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт, з метою 

врегулювання процедури проведення громадського обговорення з питань добровільного 
об’єднання територіальних громад, керуючись ч. 4 ст. 5 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», запропонувала затвердити Порядок проведення громадського 
обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад, що додається. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови 
Постернака А.М.

ВИСТУПИЛИ: Ланова Т.І. - депутат Калиівської селищної ради, запропонувала 
перенести дане питання, так як воно не розглядалося на комісії з питань освіти, спорту, 
охорони здоров'я, культури, законності, правопорядку, депутатської етики, соціального 
захисту.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова пояснила, що цей Порядок 
проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних 
громад було розглянуто на інших постійних комісіях, які розглядали дане питання і було 
прийняте позитивне рішення.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 2
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 577-37-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на постачання додаткових елементів для 
штучної сосни

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ПП «Ялинки України», щодо постачання додаткових елементів для штучної 
сосни, врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
запропонувала затвердити договір з ПП «Ялинки України» про поставку додаткового 
металічного каркасу (2 м) для стовбурової сосни з гілками штучної хвої на суму 
60 300,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
вищевказане придбання. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко 
В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 2
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 578-37-VII приймається, додається.
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3. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання шин
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Максименко 

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

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
розглянувши лист КП «Калинівкаблагоустрій», комерційну пропозицію ФОП Цюрупа В.І. 
на шини, врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін та 
комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального 
господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв'язку, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», запропонував затвердити договір на придбання шин на суму 52 883.00 грн. у 
ФОП Цюрупа В.І. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
вищевказане придбання. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко 
В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 579-37-VII приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на розробку техніко-економічного 
обгрунтування об’єкту «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в 
смт Калинівка Васильківського району Київської області»

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.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «ПРОЕКТВОДОСЕРВІС» щодо розробки техніко-економічного 
обґрунтування об’єкту «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області», врахувавши позитивні 
рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23. п. 43 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні запропонувала затвердити договір 
на розробку техніко-економічного обгрунтування об’єкту «Реконструкція системи 
водопостачання та водовідведення в смт Калинівка Васильківського району Київської 
області», на суму 219 28675 грн. з ТОВ «ПРОЕКТВОДОСЕРВІС». Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір. Головному бухгалтеру Калинівської 
селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради.. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 

селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17 «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 580-37-VII приймається, додається.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на виготовлення технічної 
документації на будинок культури
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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.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ФОП Палій Світлана Сергіївна, щодо виготовлення технічної документації 
(технічного паспорту), врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та цін, відповідно до п.п. 23, 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір з ФОП Палій Світланою 
Сергіївною на виготовлення технічної документації на будинок культури по вул. 
Центральна, 57-Л в смт Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 
4 500,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір. 
Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні 
зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і 
цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 581-37-VII приймається, додається.

6. СЛУХАЛИ: Про поточний ремонт зовнішніх мереж водпостачання нежитлового 
приміщення по вул. Центральна, 57 (ЦНАП) у смт Калинівка

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.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «Голд фурнітура» про поточний ремонт зовнішніх мереж 
водопостачання, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін та постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір про виконання 
поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання нежитлового приміщення по вул. 
Центральна, 57 (ЦНАП) у смт Калинівка з ТОВ «Голд фурнітура» на загальну суму 15 
000,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на 
вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, 
фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 582-37-VII приймається, додається.

~7. СЛУХАЛИ: Про виготовлення технічної документації землеустрою щодо 
подіту земельної ділянки

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.
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, заслухавши інформацію про 
те. що в зв’язку з необхідністю виконання будівельних робіт по підведенню комунікацій 
до будівлі амбулаторії первинної медичної допомоги, будівництво якої розпочате в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Центральна, 86, погрібно 
виконати розподіл земельної ділянки, кадастровий № 3221455800:01:037:0007, переданої в 
постійне користування комунальному некомерційному підприємству Васильківської 
районної ради «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», 
розглянувши лист головного лікаря про погодження поділу ділянки від 21.01.2019 року за 
№ 54/02-20, та враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 2 протоколу № 62 від 22.01.2019 року), у 
відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12, 122 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», запропонувала замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,7098 га, 
кадастровий № 3221455800:01:037:0007, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Центральна. 86

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 583-37-VII приймається, додається.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

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.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію КОФ ДП «Центр ДЗК», щодо виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки, врахувавши позитивні рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін, відповідно до п.п. 23, 43 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір з 
КОФ ДП «Центр ДЗК», на виготовлення технічної документації із землеустрою на об’єкт 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

допомоги(ОЗ.ОЗ)»» по вул. Центральна, 86 в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області» на суму 4 500,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
укласти відповідний договір. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради 
Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 584-37-VII приймається, додається.

Перед зачитуванням 9 питання порядку денного депутат Калинівської селищної ради 
:а.~зрний В.О. зробив усно заяву, що не буде брати участі в голосуванні, у зв’язку з конфліктом 
інтересів.

9, СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення у 
власність земельних ділянок громадянам
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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, розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
відведення у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд, для 
індивідуального гаражного будівництва, для ведення садівництва 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 3 протоколу № 62 від 22.01.2019 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, статті 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», 
запропонувала Земельні ділянки, передбачені до відведення у власність громадянам згідно 
списку: Забарна Ганна Павлівна, Присяжнюк Валерій Дмитрович (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 садівництва площею 0,12 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» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 585-37-VII приймається, додається.

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження 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
ВИСТУПИЛИ Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши заяву Сахневич Л.Б. від 14.12.2018 року за № 310/02-18 щодо затвердження 
ДПТ. проект детального плану території щодо формування житлової та громадської 
забудови з визначенням містобудівних потреб та містобудівних умов і обмежень по вул. 
Механізаторів, 16-А в 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 6 протокол}' № 62 від 22.01.2019 р.), у відповідності до
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пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 12 Земельного кодексу України, статті 16 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», запропонувала затвердити проект детального плану території 
щодо формування житлової та громадської забудови з визначенням містобудівних потреб 
та містобудівних умов і обмежень по вул. Механізаторів, 16-А в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області. Розглянувши клопотання ТОВ «Ідеал-Центр» 
від 24.01.2019 року за № 70-1/02-20 про затвердження ДПТ, проект детального плану 
території щодо формування території житлової та громадської забудови та об’єктів 
інфраструктури з визначенням містобудівних потреб в 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 6 протоколу № 62 від 22.01.2019 р.), у 
відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, статті 16 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», запропонувала затвердити проект 
детального плану території щодо формування території житлової та громадської забудови 
та об’єктів інфраструктури з визначенням містобудівних потреб в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 586-37-VII приймається, додається.

11. СЛУХАЛИ: Про передачу 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 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 9 
протоколу № 62 від 22.01.2019 року), у відповідності до п. 34 ч. 1 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу 
України, запропонувала затвердити проекти із землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам згідно списку (додаток № 1), виготовлені КП «Центр 
розвитку та інвестицій Васильківського району», затвердити технічні документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, виготовлені ТОВ 
«Межувальник», ФОП Сенета Мар'ян Степанович, ТОВ «Землевпорядне агентство», ФОП 
Установ Сергій Євгенійович, ТОВ «Центр розвитку та інвестицій Васильківського 
району». Передати у власність земельні ділянки в межах смт Калинівка Васильківського 
району Київської області громадянам згідно списку: Клепа Вячеслав Володимирович (уч. 
АТО); Свиридов Ігор Юрійович; Руденко Анатолій Іванович(додаток № 1). Савицький 
Віктор Вікторович; Рибак Валентина Іванівна (додаток № 2). 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.
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 587-37-VII приймається, додається.

12. СЛУХАЛИ: Про викуп 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 Кищенко О.С. від 11.01.2019 року за № 09/02-18 про викуп 
орендованої земельної ділянки, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, виготовлений ТОВ «Консалтингова фірма 
«Євротерра», рецензію на цей звіт, проведену рецензентом Федорчук Світланою 
Сергіївною (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 152 від 
07.04.2016 року, кваліфікаційне свідоцтво серія АК № 00736 від 29.09.2008 року, 
посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача серія АА № 4459 від 05.12.2018 
року), враховуючи наявність права власності на нерухомість, розташовану на вказаній 
ділянці (договір купівлі-продажу, посвідчений Т.М. Нещасною - приватним нотаріусом 
Васильківського міського нотаріального округу Київської області 12.05.2016 року за № 
968, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 17.05.2016 
року за № 59195266), враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 10 протоколу № 62 від 22.01.2019 р.), 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 затвердити оцінну вартість 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0164 га, розташованої в 
межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Центральна, 57, в 
розмірі 100 167,00 грн (сто тисяч сто шістдесят сім грн. 00 коп). передати у власність 
шляхом викупу Кищенко Ользі Сергіївні земельну ділянку несільськогосподарського 
призначення, кадастровий № 3221455800:01:010:0030, площею 0,0164 га, розташовану в 
межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Центральна, 57 за 
ціною 100 167,00 грн. Доручити селищному голові укласти від імені ради договір купівлі- 
продажу вказаної земельної ділянки, а також підписати інші, необхідні для вчинення цієї 
дії (угоди) документи. Після повної сплати суми викупу земельної ділянки розірвати 
договір оренди земельної ділянки, укладений між Кищенко О.С. та Калинівською 
селищною радою і посвідчений Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського 
нотаріального округу Київської області 26.12.2017 року за № 2796, в зв'язку з продажем 
ділянки. Після повної виплати вартості викупленої земельної ділянки дозволити Кищенко 
О.С. оформити право власності на вказану земельну ділянку.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 588-37-VII приймається, додається

Питання порядку денного вичерпані.

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 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

12



ВИСТУПИЛИ Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту 
розглянувши заяву Хахаля М.М. від 17.12.2018 року за № 312/02-18 про внесення змін до 
рішення № 541-34-VI від 07.08.2014 року в частині збільшення площі ділянки з 0,0028 га 
на 0,0056 га, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 11 протоколу № 62 від 22.01.2019 року), у 
відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала відмовити Хахалю Миколі Миколайовичу у 
внесенні змін до рішення селищної ради за № 541-34-VI від 07.08.2014 року «Про дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» в 
частині збільшення площі земельної ділянки, на яку наданий дозвіл заявникові на 
виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, з 
0,0028 га на 0,0056 га, в зв’язку з тим, що на земельну ділянку, за рахунок якої планується 
збільшення площі, наданий дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність іншій особі.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 589-37-VII приймається, додається.

14. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення 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 заяву Жинжи Миколи Павловича за 48/02-20 від 18.01.2019 року, проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, цільове 
призначення якої змінюється, виготовлений ТОВ «Землевпорядне агентство» та 
погоджений згідно висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки від 22.12.2018 року №15419/82-18, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 12 
протоколу № 62 від 22.01.2019 року) у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 20, 186, 186-1 Земельного 
кодексу України, запропонувала затвердити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність, цільове призначення якої змінюється, 
виготовлений ТОВ «Землевпорядне агентство». Змінити цільове призначення земельної 
ділянки комунальної власності площею 0,15 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57 (колишня вул. 
Леніна), кадастровий № 3221455800:01:010:0007, із земель «для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування» на цільове призначення 
«для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Зобов’язати 
Жинжу Миколу Павловичу укласти додаткову угоду до договору оренди земельної 
ділянки площею 0,15 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0007, розташованої в межах 
смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна. 57. щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки з призначення «для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, для розміщення бані- 
сауни» на призначення «для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку». Розглянувши заяву Бондаря Юрія Вікторовича за № 49/02-20 від 18.01.2019 
року, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності,
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цільове призначення якої змінюється, виготовлений ТОВ «Землевпорядне агентство» та 
погоджений згідно висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки від 28.12.2018 року за № 18715/82-18, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 12 
протоколу № 62 від 22.01.2019 року) у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 20, 186, 186-1 Земельного 
кодексу України, запропонувала затвердити проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність, цільове призначення якої змінюється, 
виготовлений ТОВ «Землевпорядне агентство». Змінити цільове призначення земельної 
ділянки комунальної власності площею 0.48 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57 (колишня вул. 
Леніна), кадастровий № 3221455800:01:010:0037, із земель «для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування» на цільове призначення 
«для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

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

Задане питання голосували «за» - 15 «проти» - 0, «утрималось» - 2 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 590-37-VII приймається, додається

15. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору суборенди 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 заяви Купрієнко Надії Іванівни від 22.01.2019 року за № 17/02-18 та 
Бондаря Юрія Вікторовича від 22.01.2019 року за № 21/02-18 про розірвання договору 
суборенди землі, укладеного між заявниками, враховуючи висновки постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 14 
протоколу № 62 від 22.01.2019 р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, 
статті ЗО, 31 Закону України «Про оренду землі», запропонувала розірвати договір 
суборенди земельної ділянки, кадастровий № 3221455800:01:010:0037, площею 0,48 га, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 57, укладений між Бондарем Юрієм Вікторовичем та Купрієнко Надією 
Іванівною, посвідчений Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського районного 
нотаріального округу Київської області 29.06.2017 року за № 1383, за взаємною згодою 
обох сторін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 591-37-VII приймається, додається.

16. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди 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 Бондаря Юрія Вікторовича від 22.01.2019 року за № 18/02-18 про
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pv -------
розірвання договору оренди землі, укладеного між заявником та Калинівською селищною 
радою, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання 
з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 15 протоколу № 62 від 22.01.2019 р.), у відповідності 
до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 12 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі» 
запропонувала розірвати договір оренди земельної ділянки, кадастровий № 
3221455800:01:010:0037, площею 0,48 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57, укладений між 
Бондарем Юрієм Вікторовичем та Калинівською селищною радою, посвідчений Н.В. 
Павленко - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області 18.09.2008 року за № 3014, зареєстрований Васильківським відділом 
Київської філії центру ДЗК від 09.04.2009 року за № 040932600002, за взаємною згодою 
обох сторін та в зв’язку з відчуженням нерухомості, що знаходиться на вказаній ділянці.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 592-37-VII приймається, додається.

17. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду 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 Васильчука Сергія Дмитровича від 22.01.2019 за № 19/02-18 про 
передачу в оренду земельної ділянки, договір купівлі-продажу будівлі, посвідченийІ.Б. 
Леончук - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
22.01.2019 року за № 74, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної 
ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища (пункт 16 протоколу № 62 від 22.01.2019 р), у 
відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.12, 93, 96, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, 
статті 21 Закону України «Про оренду землі», запропонувала передати Васильчуку 
Сергію Дмитровичу в оренду строком на 49 (сорок дев'ять) років земельну ділянку 
площею 0,48 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0037 для будівництва і
обслуговування багатоквартирного будинку (02.03) в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57. Встановити річну 
орендну плату в розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 
подальшим врахуванням щорічної індексації та уточнення грошової оцінки. Орендну 
плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради помісячно, 
протягом десяти днів, наступних за звітним періодом. В разі несвоєчасної сплати 
орендної плати встановити розмір пені 0,3% від суми недоїмки за кожний день 
прострочення платежу на користь орендодавця. Доручити селищному голові укласти 
відповідний договір оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 2
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 593-37-VII приймається, додається
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18. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання запчастин для 
сміттєзбиральної машини

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Максименко 
В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
розглянувши комерційну пропозицію ПП «Авто-Оскар» за вх№47/02-20 від 17.012019 
року., врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і 
цін та постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонував затвердити договір на придбання запчастин для 
сміттєзбиральної машини з ПП «Авто-Оскар». на суму 15740,98 грн. Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані придбання. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету 
Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 594-37-VII приймається, додається

19. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на поточний ремонт артсвердловин
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін
ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 

розглянувши комерційну пропозицію ТОВ «Науково-Виробниче Об’єднання 
«Київбурмаш» за вх. №46/02-20 від 17.01.2019 року, щодо виконання робіт по поточному 
ремонту артсвердловин, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв'язку, відповідно до ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити договір на поточний ремонт 
артсвердловин з ТОВ «Науково-Виробниче Об’єднання «Київбурмаш» на суму 
31500,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 595-37-VII приймається, додається

20. СЛУХАЛИ: Про відшкодування різниці в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій»
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін
ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 

заслухавши директора КП «Калинівкаблагоустрій» про відшкодування різниці в тарифах, 
в зв’язку із затвердженням тарифів на вивіз ТПВ нижче економічно обгрунтованих,
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відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства 
смт Калинівка на 2016-2018 роки», позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, керуючись п. 23 ч.І ст. 26, п. 4, ч. а, ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в України», запропонував відшкодувати комунальному 
підприємству «Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 31 360,80 грн., за 
четвертий квартал 2018 року згідно розрахунку. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і 
цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 596-37-VII приймається, додається

21. СЛУХАЛИ: Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги у смт 
Калинівка

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
заслухавши директора КП «Калинівкаблагоустрій» за вх. № 24/02-20 від 11.01.2019 року, 
заслухавши інформацію директора КП «Калинівкаблагоустрій» Дмитренка С.В. щодо 
необхідності встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні 
послуги, враховуючи позитивні рекомендації постійної комісії з питань управління 
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, керуючись ст. 7, ч. З ст. 
31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-IV, пп. 2 п. «а» ст. 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити такі 
тарифи на житлово-комунальні послуги у смт Калинівка з 15.02.2019 р.:
1. Послуги з централізованого водопостачання: 1.1. Для бюджетних установ - 18,40 грн. за 
1 м3. 1.2. Для господарсько-розрахункових організацій - 20,04 грн. за 1 м3. 2. Послуги з 
централізованого водовідведення: 2.1. Для населення: 2.1.1. З лічильником - 10,20 грн. за 
1 м3; 2.1.2. Без лічильника - 57,12 грн. на місяць за 1 особу, яка проживає та/або 
зареєстрована за відповідною адресою. 2.2. Для бюджетних установ - 10,88 грн. за 1 м3;
2.3. Для господарсько-розрахункових організацій - 13,32 грн. за 1 м3. 1. Визнати такими, 
що втратили чинність: - пункт 2 розділу II рішення Калинівської селищної ради № 47-04- 
VI від 10.01.2011 р. «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових 
відходів в селищі Калинівка, тарифів на послуги з вивезення побутових відходів та тарифи 
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в селищі Калинівка» в 
частині затвердження тарифів з централізованого водопостачання для бюджетних установ 
та господарсько-розрахункових організацій; - пункт 3 розділу II рішення Калинівської 
селищної ради № 47-04-VI від 10.01.2011 р. «Про затвердження норм надання послуг з 
вивезення побутових відходів в селищі Калинівка, тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів та тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення в селищі Калинівка»; - пункт 2 рішення Калинівської селищної ради № 
112-08-VI від 15.06.2011 р. «Про продовження дії тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, тарифи на послуги з вивезення побутових відходів в 
селищі Калинівка, та затвердження нових для бюджетних установ та господарсько- 
розрахункових установ»; - пункт 4 рішення Калинівської селищної ради № 179-11-VI від 
07.09.2011 р. «Про затвердження тарифів на надання послуг в селищі Калинівка» в частині 
затвердження тарифів з централізованого водопостачання для бюджетних установ та 
господарсько-розрахункових організацій; - пункт 5 рішення Калинівської селищної ради 
№ 179-11-VI від 07.09.2011 р. «Про затвердження тарифів на надання послуг в селищі
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Калинівка»; - пункт 2 рішення Калинівської селищної ради № 599-39-VI від 30.03.2015 р. 
«Про внесення змін до рішення про надання послуг населенню»; - пункт 2 рішення 
Калинівської селищної ради № 628-40-VI від 02.06.2015 р. «Про внесення змін до рішення 
про надання послуг населенню» в частині затвердження тарифу на послуги з 
централізованого водовідведення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на 
постійну комісію з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального 
господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 597-37-VII приймається, додається

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. 
«Про Калинівський 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 
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
статті 78 Бюджетного Кодексу України, запропонувала Загальний фонд 1. За рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2019 року збільшити видатки в сумі 407 696,00 грн., а 
саме а) КТКВК БМС -0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» КЕКВ - 2730 - 100 000,00 грн. в) КТКВК БМС - 0116071 
«Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та 
органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 
виробництво (надання)» КЕКВ 2610 - 31361,00 грн. г) КТКВК БМС 0116030 Організація 
благоустрою населених пунктів КЕКВ 2210 - 68623,00 (шини, запчастини) КЕКВ 2273 - 
90 000,00 КЕКВ 2275 - 65712,00 (40м3* 136,9* 12м-ців) д) КТКВК БМС - 0110150 - 
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 2240 - 4 500,00грн.
КЕКВ 2275 - 1000,00грн.(0,6м3*136,9*12м-ців) е) КТКВК БМС - 0116017 Інша діяльність, 
пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства КЕКВ 2240 - 46 
500,00грн. Спеціальний фонд
Внести зміни до помісячного плану асигнувань спеціального фонду наступним чином:

КОД КТКВК БМС КЕКВ квітень травень разом
0116030 Організація 
благоустрою населених 
пунктів

3110 +400
000

-400 000 0,00

0116030 Організація 
благоустрою населених 
пунктів

3132 -400 000 +400000 0,00

Разом 0,00 0,00 0,00
За рахунок передачі коштів загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 
збільшити видатки в сумі 69 801,00грн. ( внести зміни до додатку 6), а саме: а) КТКВК 
БМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 3110 - 60 301,00 грн. 
б) КТКВК БМС 0117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 
права на неї КЕКВ 2281 - 5 000,00грн в)КТКВК БМС 0117130 Здійснення заходів із 
землеустрою КЕКВ 2281 - 4 500,00 грн Установити профіцит загального фонду в сумі 69
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801,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 
фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). Установити дефіцит спеціального 
фонду селищного бюджету в сумі 69 801,00грн., джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду ( бюджету розвитку) 
Провести перерозподіл видатків спеціального фонду(бюджету розвитку) селищного 
бюджету по:КТКВК БМС - 0116017 Інша діяльність, пов’язана з експ луатацією об’єктів 
житлово-комунального господарства КЕКВ 3132 - - 140 000,00грн. КЕКВ 3142 - + 220 
000,00грн КТКВК БМС 0116030 Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 3122 - 
- 80 000,00грн.
Внести зміни до додатків та викласти їх у новій редакції.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 598-37-VII приймається, додається

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, про те, що питання порядку 
денного вичерпані, хто за те, щоб ' іять сьомої позачергової сесії VII
скликання?

За дану пропозицію голосув 0, «утрималось» - 0.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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