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СПИСОК ДЕПУТАТІВ, 
присутніх на тридцять восьмій сесії 05.03.2019 року 

Калинівської селищної ради VII скликання

Бондарук Сергій Олегович 
Капшук Ніна Григорівна 
Беспала Тетяна Григорівна 
Новікова Леся Олександрівна 
Горбач Тетяна Вікторівна 
Чунь Марія Володимирівна 
Мизюра Світлана Миколаївна 
Дмитренко Валентина Петрівна 
Шовтенко Юрій Володимирович 
Дубовик Юлія Іванівна 
Ряполов Сергій Володимирович 
Єфремов Олександр Сергійович 
Чиж Оксана Василівна 
Сябренко Світлана Миколаївна

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на тридцять восьмій 05.03.2019 року 

Калинівської селищної ради VII скликання
Підобід Тетяна Валеріївна 
Жабинець Андрій Миколайович 
Забарний Володимир Олександрович 
Волков Андрій Володимирович 
Івасенко Іван Іванович
Ладинська Олена Дмитрівна
Ланова Тетяна Іванівна
Малюга Валентина Дмитрівна
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
38 сесії VII скликання

05.03.2019 року

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

смт Калинівка

22 депутати
14 депутатів
8 депутатів
Олексенко Ю.О.

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

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. Про виконання селищного бюджету за 2018 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
2. Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та 

делегування представника до складу спільної робочої групи
Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт.
3. Про погодження викупу об’єкту комунальної власності
Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
4. Про виготовлення проектно-кошторисної документації
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 виготовлення проектно-кошторисної документації
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 проектні роботи з капітального ремонту доріг
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 затвердження договору на придбання меблів

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.

8. Про поточний ремонт мережі водовідведення по пров. Новий, 20 - вул.

з



Центральна, 57.
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 договору на придбання запчастин для сміттєзбиральної 

машини
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.

10. Про затвердження договору на поточний ремонт мережі водопостачання по 
вул. Центральна, 76.
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.

11. Про затвердження договору про надання послуг з ремонту і обслуговування 
фільтрів обеззалізнення
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.

12. Про виконання додаткових робіт щодо внесення змін до генерального плану 
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.

13. Про дозвіл на виготовлення проекту відведення 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

14. Про внесення змін до 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

15. 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

16. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 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 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

18. Про погодження місця розташування ТС для провадження підприємницької 
діяльності

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 виготовлення проектної документації
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.

20. Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про 
К'алинівський 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.
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21. Про депутатський запит Жабинця А.М.

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 09 від 01.03.2019 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за”- 14, “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 наступне питання:

Про виготовлення проектної документації по об’єкту «Реконструкція нежитлової 
будівлі під заклад дошкільної освіти по вул. Центральна, буд. 57 в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області»;

Це питання було розглянуто на комісії.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про виготовлення проектної документації по об’єкту «Реконструкція 
нежитлової будівлі під заклад дошкільної освіти по вул. Центральна, буд. 57 в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області» ?;

За дану пропозицію голосували “за”- 14, “проти”- 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?» 
Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт, запропонувала внести до порядку 
денного депутатський запит Жабинця А.М. стосовно звернення до Верховної Ради 
України про спрощення розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

За дану пропозицію голосували “за”- 14, “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”- 14, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

1. СЛУХАЛИ: Про виконання селищного бюджету за 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», та статті 80,78 пункту 8 Бюджетного Кодексу України, запропонувала 
затвердити доходи селищного бюджету за 2018 рік по загальному фонду в сумі 
26 838 053,28 грн., по спеціальному фонду 2 435 661,70 грн. Затвердити видатки 
селищного бюджету загального фонду за 2018 рік в сумі 12 135 770,68 грн., та видатки 
спеціального фонду в сумі 18 553 292,76 грн.

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

Задане питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
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ВИРІШИЛИ: рішення № 599-38-VII приймається, додається.

Перед зачитуванням другого питання денного в зал з’явився депутат Єфремов Олександр 
Сергійович, який в подальшому взяв участь у голосуванні.

2. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад 
та делегування представника до складу спільної робочої групи

Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт.
ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт розглянувши 

пропозицію Калинівського селищного голови та беручи до уваги результати її 
громадського обговорення, керуючись ч. З ст. 5 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропопонувала надати згоду на добровільне об’єднання 
Калинівської селищної територіальної громади смт Калинівка Васильківського району 
Київської області з: Варовицькою сільською територіальною громадою села Варовичі 
Васильківського району Київської області, Великосолтанівською сільською 
територіальною громадою сіл Велика Солтанівка та Хлепча Васильківського району 
Київської області, Данилівською сільською територіальною громадою сіл Данилівка, 
Бобриця, Кожухівка та Липовий Скиток Васильківського району Київської області, 
Дзвінківською сільською територіальною громадою сіл Дзвінкове та Перевіз 
Васильківського району Київської області, Дібрівською сільською територіальною 
громадою сіл Діброва та Багрин Васильківського району Київської області, 
Малосолтанівською сільською територіальною громадою сіл Мала Солтанівка та Скрипки 
Васильківського району Київської області, Плесецькою сільською територіальною 
громадою села Плесецьке Васильківського району Київської області, Порадівською 
сільською територіальною громадою сіл Порадівка та Руликів Васильківського району 
Київської області у Калинівську селищну об’єднану територіальну громаду з 
адміністративним центром у смт Калинівка. Делегувати до складу спільної робочої групи 
з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад 
Калинівського селищного голову Олексенко Ю.О.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 600-38-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про погодження викупу об’єкту комунальної власності
Доповідач: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт, розглянувши 

заяву Куяна М.В., представника Радинської О.Т. за довіреністю (вх. № 199/02-20 від 
20.02.2019 р.) про викуп об’єкту комунального майна, що знаходиться в оренді, 
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, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та 
комунального майна», п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», запропонувала погодити викуп об’єкту комунальної власності нежитлового 
приміщення, площею 25,9 кв. м, розташованого на першому поверсі п’ятиповерхового 
багатоквартирного житлового будинку, за адресою: Київська область, Васильківський 
район, смт Калинівка, вул. Центральна, 84, яке орендується Радинською Тетяною 
Олексіївною за договором оренди індивідуально визначеного нерухомого майна № 26/16 
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мд 19.07.2016 р. для надання стоматологічних послуг. Для визначення вартості об’єкту 
приватизації ініціювати проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності, 
?::савши на постійну комісію з питань бюджету, фінансів і цін обов’язки конкурсної 

сгмісії. Доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів і цін розробити умови 
продажу вказаного об’єкту комунальної власності та подати на затвердження 
Кадинівською селищною радою. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
• _ тинівського селищного голову Олексенко Ю.О.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 601-38-VII приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про виготовлення проектно-кошторисної документації
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 «Проректор» вх. №232/02-20 від 28.02.2019 року щодо виготовлення 
оектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція мережі водовідведення по 

вул. Центральна - вул. Садова у смт Калинівка», 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 
ТОВ «Проректор» на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: 

■ Реконструкція мережі водовідведення по вул. Центральна - вул. Садова у смт Калинівка» 
=а суму 70 280,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний 
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 
.елишної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 15 «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 602-38-VII приймається, додається.

5. СЛУХАЛИ: Про виготовлення проектно-кошторисної документації
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 «Проректор» за вх № 233/02-20 від 28.02.2019 року щодо виготовлення 
проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція мережі водопостачання 
для підключення Калинівської амбулаторії ЗПСМ до зовнішніх мереж», 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 ТОВ «Проректор» на виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту: «Реконструкція мережі водопостачання для підключення 
Калинівської амбулаторії ЗПСМ до зовнішніх мереж» на суму 50 280,00 грн. Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний 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 
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цін

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

Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 603-38-VII приймається, додається.

6. СЛУХАЛИ: Про проектні роботи з капітального ремонту доріг
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 комерційні 

пропозиції ТОВ «МЕРЕЖА ДОРІГ» за вх. №231/02-20 від 28.02.2019 року щодо 
виконання проектних робіт з капітального ремонту доріг в смт Калинівка, 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 ТОВ «МЕРЕЖА ДОРІГ» на виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Механізаторів (від пров. 
Механізаторів до вул. Молодіжна)» на суму - 39 427,00 грн; Затвердити договір з ТОВ 
«МЕРЕЖА ДОРІГ» на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: 
«Капітальний ремонт дороги по вул. Лісова (від вул.. Сонячна до будинку № 38/1)» на 
суму 45 069,00 грн; Затвердити договір з ТОВ «МЕРЕЖА ДОРІГ» на виготовлення 
проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. 
Лісова (від пров. Сонячний до будинку № 30)» на суму - 40 386,00 грн; Затвердити 
договір з ТОВ «МЕРЕЖА ДОРІГ» на виготовлення проектно-кошторисної документації 
по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Травневий» на суму - 34 625,00 грн. 
Затвердити договір з ТОВ «МЕРЕЖА ДОРІГ» на виготовлення проектно-кошторисної 
документації по об’єкту: «Капітальний ремонт території загального користування 
(благоустрій) біля Калинівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Центральна, 86 у 
смт Калинівка Васильківського району» на суму 35 000,00 грн. Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори 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» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 604-38-VII приймається, додається.

Перед зачитуванням сьомого питання денного депутат Єфремов О.С. зробив повідомлення, що не 
бере участі у голосуванні данного питання порядку денного, попросивши зазначити це у 
протоколі.

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання меблів
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 Єфремов О.С. за вх. №226/02-20 від 27.02.2019 року, врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити 
договір на придбання комплекту офісних меблів (для Калинівської селищної ради) з ФОП 
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Єфремов О.С. на суму 29 770,00 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. 
4. 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» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 605-38-VII приймається, додається.

8. СЛУХАЛИ: Про поточний ремонт мережі водовідведення по пров. Новий, 20 
- вул. Центральна, 57.

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 від КП «Калинівкаблагоустрій» за вх. №228/02-20 від 27.02.2019 року щодо 
поточного ремонту мережі водовідведення, врахувавши позитивні рекомендації комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на поточний ремонт 
мережі водовідведення по пров. Новий, 20 - вул. Центральна, 57 на суму 17 937,00 грн. з 
КП «Калинівкаблагоустрій». 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.

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 606-38-VII приймається, додається.

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання запчастин для 
сміттєзбиральної машини
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 від КП «Калинівкаблагоустрій» за вх.№229-02-20 від 27.02.2019 комерційну 
пропозицію ФОП Цюрупа В.І. на запчастини для сміттєзбиральної машини, врахувавши 
позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити 
договір на придбання запчастин для сміттєзбиральної машини на суму 9 309,00 грн. з 
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.

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
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Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 607-38-VII приймається, додається.

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на поточний ремонт мережі 
водопостачання по вул. Центральна, 76.
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 КП «Калинівкаблагоустрій» за вх.№65/02-20 від 23.01.2019 року щодо 
поточного ремонту мережі водопостачання, врахувавши позитивні рекомендації комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на поточний ремонт мережі 
водопостачання по вул. Центральна 76 на суму 50000,00грн. з КП «Калинівкаблагоустрій». 
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» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 608-38-VII приймається, додається.

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору про надання послуг з ремонту і 
обслуговування фільтрів обеззалізнення
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 «Науково-виробниче об’єднання «КИЇВБУРМАШ» за вх. № 181/02-20 
від 19.02.2019 року щодо надання послуг з ремонту та обслуговування фільтрів 
обеззалізнення, врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і 
цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
запропонувала затвердити договір про надання послуг з ремонту та обслуговування 
фільтрів обеззалізнення на суму 51 500,00 грн. з ТОВ «Науково-виробниче об’єднання 
«КИЇВБУРМАШ». 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.

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 609-38-VII приймається, додається.

12. СЛУХАЛИ: Про виконання додаткових робіт щодо внесення змін до 
генерального плану 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 «Проектгенплан» за вх. № 230/02-20 від 28.02.2019 року щодо 
виконання додаткових робіт у зв’язку зі змінами в законодавстві, враховуючи виконані 
етапи робіт за договором про внесення змін до генерального плану смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, укладеним з ТОВ «Проектгенплан», 
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 виділити кошти на завершення третього етапу робіт з «Внесення змін до 
генерального плану смт. Калинівка Васильківського району Київської області» в сумі 
20 935,20 грн. (двадцять тисяч дев’ятсот тридцять п’ять гривень 20 коп.). Виділити кошти 
на додаткові роботи щодо внесення змін до генерального плану смт. Калинівка 
Васильківського району Київської області на загальну суму 60 000,00 грн. Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти необхідні угоди з ТОВ «Проектгенплан». 
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» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 610-38-VII приймається, додається

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду

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 Меляницького П.А. за№ 51/02-18 від 19.02.2019 р. про надання в 
оренду земельної ділянки, на якій знаходиться належна заявникові згідно свідоцтва про 
право на спадщину за законом, посвідченого О.С. Ангеловською - приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу 01.03.2017 року за № 447,нерухомість, 
враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 4 протоколу № 64 від 28.02.2019 року), у 
відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12, 123, 124, абзац 16 частини 2 статті 134 Земельного 
кодексу України, запропонувала дати дозвіл Меляницькому Павлу Анатолійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду з правом викупу земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,25 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (11.02) в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області, 
по вул. Залізнична, 158. Площу ділянки уточнити проектом. Готовий та погоджений 
проект подати на розгляд і затвердження сесії селищної ради.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 611-38-VII приймається, додається.

На зачитуванні чотирнадцятого питання порядку денно зал покинула депутат Чиж О.В., яка 
не взяла участі у голосуванні даного питання порядку денного.
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14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі
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 Куліша В.С. за № 56/02-18 від 21.02.2019 року про внесення змін 
до діючого договору оренди землі в зв’язку з переходом права на нерухомість та в зв’язку 
зі смертю одного з орендарів, договір дарування нежилого приміщення, магазину, 
посвідчений О.В. Бобковим - приватним нотаріусом Васильківського районного 
нотаріального відділу 19.04.2017 року, свідоцтво про смерть дарувальника та одного із 
орендарів Куліша С.А., враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної 
ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища (пункт 5 протоколу 64 від 28.02.2019 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 0,008 га, кадастровий № 
3221455800:02:001:0073, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Залізнична, 11-А, посвідчений О.О. Іванніковою - приватним 
нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області 24.03.2003 
року за № 958, змінивши сторону «ОРЕНДАРІ» зі «СВИРИДОВ Ігор Юрійович та 
КУЛІШ Сергій Андрійович» на «СВИРИДОВ Ігор Юрійович та КУЛІШ Віталій 
Сергійович». Пункт 2.1 Договору викласти в такій редакції: «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 договір про заміну сторони 
орендаря у договорі оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

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

За дане питання голосували «за» - 14 «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 612-38-VII приймається, додається

В зал з’явилася депутат Чиж О.В., яка взяла участь у подальшому голосуванні.

15. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду 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 Ліщенко Ольги Степанівни від 04.02.2019 за № 33/02-18 про 
передачу в оренду земельної ділянки, проект відведення земельної ділянки, який отримав 
позитивний Висновок від 03.07.2018 року за № 3961/82-18, Витяг з ДЗК про земельну 
ділянку від 29.01.2019 року за № НВ-3213508622019, враховуючи висновок постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 1 
протоколу № 63 від 08.02.2019 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, 134 
Земельного кодексу України, статті 21 Закону України «Про оренду землі», запропонувала 

12



затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Ліщенко 
Ользі Степанівні код згідно КВЦПЗ -01.07 - для городництва, виготовлений ДП «Центр 
Державного земельного кадастру» (Київська обласна філія). Передати Ліщенко Ользі 
Степанівні в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0051 
га, кадастровий № 3221455800:01:013:0036 для городництва (01.07) в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Вишнева, 15-А. 
Встановити річну орендну плату в розмірі 1 % 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.

Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 613-38-VII приймається, додається.

16. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
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 директора ТОВ «АДОНІС» від 21.02.2019 року за № 200/02-20 
про необхідність виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж орендованої заявником земельної ділянки з метою присвоєння їй 
кадастрового номера, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 6 протоколу № 64 від 28.02.2019 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 надати дозвіл ТОВ «АДОНІС» на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки площею 0,385 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Центральна, 57.

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

Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 614-38-VII приймається, додається.

17. 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 2 
протоколу № 63 від 08.02.2019 року та пункт 7 протоколу № 64 від 28.02.2019 року), у 
відповідності до п. 34 ч.І 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 ФОП Юркевич В.А., ТОВ «Центр розвитку та інвестицій 
Васильківського району». Передати у власність земельні ділянки в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області громадянам згідно списку: Зеленський Олексій 
Ілліч (уч. АТО), Расенчук Людмила Сергіївна, Міженська Наталія Іванівна, Ковальчук 
Юрій Іванович, Макарова Ірина Леонідівна (додаток № 1, № 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.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 615-38-VII приймається, додається

На зачитуванні вісімнадцятого питання порядку денно зал покинула депутат Чиж О.В.. яка 
не взяла участі у голосуванні даного питання порядку денного.

18. СЛУХАЛИ; Про погодження місця розташування тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності

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 Жабинця А.М. від 18.12.2018 року за № 317/02-18 про 
погодження місця розташування ТС для провадження підприємницької діяльності та 
надання дозволу на виготовлення паспорту прив’язки, враховуючи висновки постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 5 
протоколу № 63 від 08.02.2019 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала відмовити 
Жабинцю Андрію Миколайовичу в наданні дозволу на виготовлення паспорту прив’язку 
та погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності в межах смт Калинівка по вул. Лісова.

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

За дане питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 616-38-VII приймається, додається
В зал з’явилася депутат Чиж О.В., яка взяла участь у подальшому голосуванні
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19. СЛУХАЛИ: Про виготовлення проектної документації по об’єкту: 
«Реконструкція нежитлової будівлі під заклад дошкільної освіти по вул. Центральна, 
буд. 57 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 «Проректор» за вх. № 243-1/02-20 від 04.03.2019 року щодо 
виготовлення проектної документації по об’єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі під 
заклад дошкільної освіти по вул. Центральна, буд. 57 в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області» 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 ТОВ «Проректор» на 
виготовлення проектної документації по об’єкту: : «Реконструкція нежитлової будівлі під 
заклад дошкільної освіти по вул. Центральна, буд. 57 в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області» на суму 200 000,00 грн. Доручити селищному голові 
Олексенко Ю.О. укласти відповідний 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.

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 617-38-VII приймається, додається

20. 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 за рахунок 
залишку коштів станом на 01.01.2019 року збільшити видатки в сумі 310016 грн., а саме: 
а) КТКВК БМС -0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» КЕКВ - 2730 - 150 000,00 грн. в) КТКВК БМС 0116030 Організація 
благоустрою населених пунктів КЕКВ 2210 - 10809,00 г) 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 2210-29 770,00грн. д) КТКВК БМС - 0116017 
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства КЕКВ 2240 - 119437,00грн.Спеціальний фонд за рахунок передачі коштів 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) збільшити видатки в сумі 
443 460,00грн. ( внести зміни до додатку 6), а саме: а) КТКВК БМС 0116030 
Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 3110 - 6900,00 грн. б) КТКВК 
БМС 0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації) КЕКВ 2281 - 81 000,00грн в)КТКВК БМС 0117370 Реалізація інших 
заходів щодо соціально-економічного розвитку територій КЕКВ 3132-35 000,00грн 
г) КТКВК БМС - 0116017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 
житлово-комунального господарства КЕКВ 3142 - 120 560,00грн д) КТКВК БМС - 
0117330 - Будівництвої інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 
комунальної власності КЕКВ 3142 - 200 000,00грн. Установити профіцит загального 
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фонду в сумі 443 460,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів 
із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). Установити дефіцит 
спеціального фонду селищного бюджету в сумі 443 460,00грн., 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 
експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства КЕКВ 3132 - - 160 
000,00грн. КТКВК БМС - 0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету КЕКВ 3132 - +160 
000,00 Внести зміни до додатків та викласти їх у новій редакції.

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

Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 618-38-VII приймається, додається

21. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Жабинця А.М
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, зачитала депутатський запит 

від Жабинця А.М. щодо вжиття заходів якнайшвидшого врегулювання питання щодо 
створення належних умов для розмитнення і оподаткування автомобілів з іноземною 
реєстрацією та внести на розгляд сесії Калинівської селищної ради проект рішення «Про 
звернення Калинівської селищної ради до Голови Верховної ради України щодо 
необхідності якнайшвидшого прийняття проектів Законів України №9518 та №9519, 
спрямованих на спрощення розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та 
зменшення оподаткування операцій із придбання транспортних засобів».

ВИСТУПИЛИ: Шовтенко Ю.В. - депутат Калинівської селищної ради, про те, що 
питання потрібно розглянути на комісії з питань освіти, спорту, охорони здоров’я, 
культури, законності, правопорядку, депутатської етики, соціального захисту.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала розглянути 
депутатський запит Жабинця А.М. на комісії з питань освіти, спорту, охорони здоров’я, 
культури, законності, правопорядку, депутатської етики, соціального захисту.

Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не приймається.

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

За дану пропозицію голосували «за» -

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

- 0, «утрималось» - 0.

Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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