
УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
40 сесії VII скликання

16.05.2019 року №40

смт Калинівка



СПИСОК ДЕПУТАТІВ, 
присутніх на сороковій сесії 16.05.2019 року 
Калинівської селищної ради VII скликання

Івасенко Іван Іванович 
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 
Малюга Валентина Дмитрівна 
Жабинець Андрій Миколайович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на сороковій сесії 16.05.2019 року
Калинівської селищної ради VII скликання

Підобід Тетяна Валерїївна
Ланова Тетяна Іванівна
Бондарук Сергій Олегович
Волков Андрій Володимирович 
Забарний Володимир Олександрович 
Ладинська Олена Дмитрівна
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
40 сесії VII скликання

16.05.2019 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 сорокової позачергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Братішко Я.Г. - спеціаліст І 
категорії - юрисконсульт

2. Про капітальний ремонт території загального користування (благоустрій) 
біля Калинівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Центральна, 86 у смт Калинівка 
Васильківського району Київської області та внесення зміни до рішення № 556-36- 
VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік».

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.

3. Про рецензію проекту внесення змін до Генерального плану смт Калинівка 
Васильківського району Київської області та внесення зміни до рішення № 556-36- 
VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік»

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

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 20 від 14.05.2019 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за”- 16, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
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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 капітальний ремонт території загального користування (благоустрій) біля 
Калинівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Центральна, 86 у смт Калинівка 
Васильківського району Київської області та внесення зміни до рішення № 556-36- 
VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік».;

- Про рецензію проекту внесення змін до Генерального плану смт Калинівка 
Васильківського району Київської області та внесення зміни до рішення № 556-36- 
VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік». Всі 
питання були розглянуті на постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про капітальний ремонт території загального користування (благоустрій) біля 
Калинівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Центральна, 86 у смт Калинівка Васильківського 
району Київської області та внесення зміни до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. 
«Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік»?»
За дану пропозицію голосували “за”- 16, “проти” - 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про рецензію проекту внесення змін до Генерального плану смт Калинівка 
Васильківського району Київської області та внесення зміни до рішення № 5 56-3 6-VII від 
21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік»?».
За дану пропозицію голосували “за”- 16, “проти”- 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у когось ще є доповнення до порядку денного?»; 
Доповнень нема.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти порядок денний в 
цілому, прошу голосувати»
За дану пропозицію голосували “за”- 16, “проти”- 0, “утрималось” - 0.

Після затвердження порядку денного в цілому в зал з’явився депутат Ряполов С.В., який в 
подальшому взяв участь у голосуванні.

1. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту рішення «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Братішко Я.Г. - спеціаліст І 
категорії - юрисконсульт

ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - спеціаліст І категорії юрисконсульт, розглянувши 
проект рішення, підготовлений спільною робочою групою, враховуючи результати 
громадського обговорення, керуючись частинами 1-3 статті 7 Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала схвалити проект рішення Калинівської 
селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного 
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
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Київської області, Данилівською сільською територіальною громадою сіл Данилівка, 
Бобриця, Кожухівка та Липовий Скиток Васильківського району Київської області, 
Дібрівською сільською територіальною громадою сіл Діброва та Багрин 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 (проект 
рішення з планом організаційних заходів додається).

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 № 647-40-VII приймається, додається.

2.

э

СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт території загального користування 
(благоустрій) біля Калинівської амбулаторії ЗПСМ по вул. Центральна, 86 у смт 
Калинівка Васильківського району Київської області та внесення зміни до рішення 
№ 556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік». 
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 «Гаріліт» (вх. 514/02-20 від 15.05.2019 року), експертний звіт ТОВ 
«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза» щодо 
розгляду кошторисної частини проектної документації, врахувавши позитивні 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт 
території загального користування (благоустрій) біля Калинівської амбулаторії ЗПСМ по 
вул. Центральна, 86 у смт Калинівка Васильківського району Київської області».
Затвердити договір щодо виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт території 

загального користування (благоустрій) біля Калинівської амбулаторії ЗПСМ по вул. 
Центральна, 86 у смт Калинівка Васильківського району Київської області» з ТОВ 
«Гаріліт» на суму 1 406 458,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
відповідні договори на вищевказані роботи, авторський та технічний нагляд. Головному 
бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до рішення № 
556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 рік», а саме: а) 
В наступним чином:нести зміни до помісячного плану асигнувань загального

КОД КТКВК БМС КЕКВ червень разом
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

3132 - 1406458,0 -1406458,0

0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

3132 1406458,0 1 406 458,0

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 № 648-40-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про рецензію проекту внесення змін до Генерального плану
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смт Калинівка Васильківського району Київської області та внесення зміни до 
рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський селищний бюджет на 2019 
рік»

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 «Головне архітектурне планувальне бюро» (вх. 521/02-20 від 16.05.2019 
року), врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і 
цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
статті 78 Бюджетного Кодексу України (зі змінами), запропонувала затвердити договір 
щодо надання послуг з рецензування проекту внесення змін до Генерального плану смт 
Калинівка Васильківського району Київської області з ТОВ «Головне архітектурне 
планувальне бюро» на суму 25 000,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
укласти відповідний договір на вищевказані послуги. В зв’язку з необхідністю оплати 
послуг з рецензування проекту внесення змін до Генерального плану смт Калинівка 
Васильківського району Київської області з ТОВ «Головне архітектурне планувальне 
бюро» на суму 25 000,00 грн. внести зміни до помісячного плану асигнувань загального 
фонду наступним чином:________________________ _________________ ___________

КОД КТКВК БМС КЕКВ червень разом
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

3132 - 25 000,0 -25 000,0

0117350 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

2281 25 000,0 25 000,0

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін. Внести зміни до додатків 3,6,7 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 № 649-40-VII приймається, додається.

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