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СПИСОК ДЕПУТАТІВ,
присутніх на сорок другій сесії 16.08.2019 року 

Калинівської селищної ради VII скликання

Жабинець Андрій Миколайович 
Капшук Ніна Григорівна 
Беспала Тетяна Григорівна 
Новікова Леся Олександрівна 
Бондарук Сергій Олегович 
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 
Горбач Тетяна Вікторівна 
Ладинська Олена Дмитрівна 
Ланова Тетяна Іванівна 
Забарний Володимир Олександрович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на сорок другій сесії 16.08.2019 року 
Калинівської селищної ради VII скликання

Підобід Тетяна Валеріївна
Малюга Валентина Дмитрівна 
Волков Андрій Володимирович 
Івасенко Іван Іванович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
42 сесії VII скликання

16.08.2019 року

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

смт Калинівка

22 депутати
18 депутатів
4 депутатів
Олексенко Ю.О.

На порядок денний сорок другої позачергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виконання селищного бюджету за І півріччя 2019 року
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.

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

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

3. Про співфінансування об’єктів за програмою будівництва, реконструкції та 
ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки.

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

4. Про роботи з виготовлення та встановлення воріт для облаштування 
арт.свердловин у смт Калинівка

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

5. Про роботи з встановлення паркану для облаштування насосної станції 
другого підйому у смт Калинівка

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

6. Про проведення електромонтажних робіт з улаштування ПЛ від ЗТП-371 до 
КНС

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій». Беспала Т.Г. - 



голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
7. Про придбання запчастин для сміттєвозу ЗІЛ-ІЗО
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
8. Про гідродинамічне очищення та дезінфекцію резервуару чистої води 

насосної станції у смт Калинівка
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
9. Про очищення та дезінфекцію водонапірних башт у смт Калинівка
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

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

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
11. Про підключення приватного сектора до водогону у смз Калинівка
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
12. Про проведення робіт з монтажу насосної станції другого підйому
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
13. Про проведення робіт з гідроізоляції резервуару чистої води з улаштуванням 

всмоктуючих трубопроводів в насосну станцію II підйому
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
14. 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.
15. Про проведення стратегічної екологічної оцінки
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.

16. Про капітальний ремонт 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.

17. Про проведення робіт з щебеневої висипки по вулицях в 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.

18. Про проведення робіт з ямкового ремонту дороги в 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.

19. Про місцеву ініціативу щодо підвищення безпеки дорожнього руху.
Доповідач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, Максименко В.Я. - 

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

20. Про місцеву ініціативу щодо придбання та встановлення засобів аудіо - та 
відеоспостереження в місцях засідань Калинівської селищної ради.

Доповідач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, 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 облаштування дороги з встановленням водовідводу по вул. Залізнична 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.

22. Про затвердження договору на придбання комплексу ігрових майданчиків
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.

23. Про влаштування рулонного газону біля амбулаторії ЗПСМ 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.

24. Про придбання системи автоматичного зрошення для території біля 
амбулаторії ЗПСМ 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.

25. Про затвердження рішення виконавчого комітету Калинівської селищної 
ради (щодо оздоровлення дітей)

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.

26. 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.

27. Про дозвіл на виготовлення проекту відведення у власність земельних 
ділянок

Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 
голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища.

28. Про передачу у власність земельних ділянок
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

29. Про розірвання договору оренди.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

30. Про передачу в оренду земельних ділянок.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

31. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду.

Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 
голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища.

32. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
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відносин та охорони навколишнього середовища.
33. Про затвердження ДПТ
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

34. Про внесення змін до рішення
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

35. Про внесення змін до договору оренди землі.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

36. Про погодження викупу земельної ділянки.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

37. Про викуп земельної ділянки.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

38. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

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

39. Про затвердження тарифу на вивезення ТПВ багатогабаритних відходів
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - 

гэлова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
40. Про депутатський запит Ланової Т.І. щодо електронних петицій.
Доповідач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради. Ланова Т.І. - депутат 

селищної ради.
41. Про представлення до почесного звання України
Доповідач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, Ладинська О.Д. - голова 

постійної комісії з питань освіти, спорту, охорони здоров'я, культури, законності, 
правопорядку, депутатської етики, соціального захисту.

42. Про капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна та 
Залізнична

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.

В залі присутні ГО «Право та захист Васильківщини» та інші жителі селища. З 
самого початку сесії і в продовж неї, члени ГО викриками та лайкою в гучномовець 
заважали роботі депутатів, маючи намір зірвати сесію. Недружелюбно налаштовані 
представники ГО в агресивній формі ставили селищному голові та депутатам свої 
незрозумілі умови та вимоги. Селищний голова неодноразово заспокоювала 
агресивно настроєних чоловіків, але змушена була викликати патруль поліції. 
Патрульними було вилучено у членів ГО партію сирих яєць, якими вони жбурляли - 
ся в селищного голову та поряд сидячих людей, зеленку яку ще не встигли 
застосувати, похоронний вінок, та великий сміттєвий бак.
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Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 33 від 14.08.2019 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за”- 16, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

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

З :вл зайшли депутати Ряполов С.В. та Жабинець А.М.., які в подальшому взяли участь 
-. посуванні.

Забарний В.О. - депутат Калинівської селищної ради запропонував внести до порядку 
денного питання про добровільне об'єднання до ОТГ.
Олексенко Ю.О. - селищний голова, пояснила депутату Забарному В.О., що ми 
. двозначно за об’єднану територіальну громаду! До того ж вектор нової влади незмінний 
дх?до децентралізації. І згідно з попереднім перспективним планом формування 
.■•"'єднаних громад, до Калинівської ОТГ мають увійти ще Плесецьке, Мала Солтанівка, 
2л війкове. Тому майбутня Калинівська територіальна громада в майбутньому може бути 
;- д: ю за складом та територіальними кордонами
Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб внести до порядку денного 
долання про добровільне об’єднання до ОТГ.»?

За дану пропозицію голосували “за”- 03 “проти” - 0, “утрималось”- 15.
Д: ловнення не приймається до порядку денного.

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

_. втенко Ю.В. депутат Калинівської селищної ради запропонував внести доповнення до 
27 -?:тання порядку денного змінивши прізвище Кузнецова Оксана Анатоліївна на Чунь 
Млгл-о Володимирівну.

ексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про зміну прізвища Кузнецова Оксана Анатоліївна на Чунь Марію 
S: ’ гдимирівну в 27 питанні порядку денного»?».
Зі длну пропозицію голосували “за” - 18, “проти” - 0, “утрималось" - 0.

: внення до 27 питання порядку денного приймається до порядку денного.

. -ленко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?» 
зеслала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін запропонувала 
•-Є-С7Д доповнення до порядку денного «Про капітальний ремонт вуличного освітлення по 
г«л. Залізнична та вул. Центральна», питання було розглянуто на постійної комісії з 
■ лань бюджету, фінансів та цін.

. коенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Залізнична та вул. 
Центральна»?».
За дану пропозицію голосували “за” - 18, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
7. ~ лвнення приймається до порядку денного

. ■ .енко Ю.О. - селищний голова: - « у когось ще є доповнення до порядку денного?»;
~~: в-ень нема.

2 "єїсєнко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти порядок денний в 
_■:;-. прошу голосувати»
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За дану пропозицію голосували “за”- 18, “проти”- 0, “утрималось” - 0.

? , зайшов депутат Ефремов Q.C., який в подальшому взяв участь у голосуванні.

1. СЛУХАЛИ: Про виконання селищного бюджету за І півріччя 2019 року 
"сповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
.і-тищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, відповідно 
:з пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
зтіховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
;.-:ансів і цін та пункту 8 статті 78 Бюджетного Кодексу України, запропонувала 
.■ сердити доходи селищного бюджету за перше півріччя 2019 року по загальному фонду 

ї с}л(і 26354366,53 грн. по спеціальному фонду 325622,93 грн. Затвердити видатки 
селищного бюджету загального фонду за перше півріччя 2019 року в сумі 7 088 023,55 

. та видатки спеціального фонду в сумі 1 867 764,39 грн.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
ТТ :.-'Т РІШЄННЯ.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0. «утрималось» - 2
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 668-42-VII приймається, додається.

Під час зачитування з залу засідань вийшла депутат Капшук Н.Г., яка не голосувала по 
дысап питанню.

2, СЛУХАЛИ: Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського 
; ну на 2019 рік

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

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради. Враховуючи 
■з з гтивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін. 
вЕгуючись п.27 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 4. 
я_2 ст. 101 Бюджетного кодексу України, запропонувала за рахунок перевиконання 
д: т-дної частини загального фонду селищного бюджету за сім місяців 2019 року на 
10.95° : збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на суму 291895,00 грн..
з. 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму - 291895,00 грн. та 

2.3Т1 до районного бюджету Васильківського району на 2019 рік іншу субвенцію у 
-■ •• - 291895,00 грн. Збільшити видатки по КФК 0119770 /Інші субвенції з місцевого 
' • і - ету КЕКВ 2620 /поточні трансферти органам державного управління інших рівнів/ в 
сух: 291895,00 грн., а саме: а) матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам 
жтгчих садочків: для ДНЗ «Весняночка» на суму 120117,00. (сто двадцять тисяч сто 
^мзщдцять гривень 00 копійок).; для ДНЗ «Золотий ключик» на суму 47438.00 грн. (сорок 
с ч тисяч чотириста тридцять вісім гривень 00 копійок); б) на придбання національних 
s в кількості 13 шт. для Будинку культури на суму 68040,00 грн. (шістдесят вісім

■ . ■ - .орок гривень 00 копійок); в) на встановлення оглядового колодязя та пожежного 
~.тріпта на території ЗОШ №2 на суму 56300,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч триста 
*тизез-зь 00 копійок); Затвердити текст угоди про передачу фінансових ресурсів у вигляді 
* джетного трансферту з Калинівського селищного бюджету районному бюджету 
тагятчківського району на 2019 рік. Доручити Калиновському селищному голові 
і 'єісє-їко Ю.О. укласти з Васильківською районною радою відповідні Угоди. Контроль 
х ■ • нанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради 
j - --_-ь бюджету та фінансів
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ВИСТУПИЛИ; Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
“ 7 ЄКТ рішення.

За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 669-42-VII приймається, додається.

В зал з’явилася депутат Капшук Н.Г.

3. СЛУХАЛИ: Про співфінансування об’єктів за програмою будівництва, 
реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019

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

:: “іртаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 25.06.2019 №10-05- 
2 .525 щодо передбачення міжбюджетного трансферту з селищного бюджету, 
•а іззідно до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури
1 взької області на 2016-2019 роки (із змінами), враховуючи на необхідність підписання 
У: дії між обласною радою та селищною радою, відповідно до ст. 26 Закону України

місцеве самоврядування в Україні», ст. 101 Бюджетного кодексу України, з метою 
жбезпечення розвитку інфраструктури смт Калинівка, запропонувала за рахунок 
іесезиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету за сім місяців
2 - року на 188,95% збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на суму 
5^368 тис. грн., а саме по ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» у сумі - 
5~У368 тис. грн. та відповідно перерахування коштів до спеціального фонду обласного 
тизджету Київської області по КПКВ 9750 «Субвенція з місцевого бюджету на 
<г • з -ансування інвестиційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам 
2ат - даного управління інших рівнів»у сумі 578,368 тис.грн.. з них на співфінансування:
-садівництва зони активного відпочинку по вул. Цен гральна в смт. Калинівка

3 _ таківського району Київської області - 340,032 тис.і рн.; будівництва фільтрувальної
по вул. Центральна, 59-Д в смт. Калинівка Васильківського району Київської 

-де-. - 238,336 тис. гривень. Затвердити текст договору на співфінансування об’єкта 
<S*дізництво зони активного відпочинку по вул. Центральна в смт Калинівка. 
Вж .таківського району, Київської області» між Калинівською селищною радою 
Зве ■: ківського району Київської області та Київською обласною радою. Затвердити 
«ї.- договору на співфінансування об’єкта «Будівництво фільтрувальної станції по вул. 
^.-’“_тьна 59-Д в смт Калинівка Васильківського району Київської області» між 

Ж—" - зською селищною радою Васильківського району Київської області та Київською
- 2-0 радою. Доручити Калинівському селищному голові Олексенко Ю.О. укласти з 

Ийзською обласною радою відповідні договори. Головному бухгалтеру Калинівської 
-г>ї ради Максименко В. Я. внести зміни до кошторису селищного бюджету 

Ж_ - е.ької селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Ж_ - 2-ького селищного голову; на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
ІВгтд^ь управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, 
■■сетевого, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку 
Ж етійну комісію з питань бюджету, фінансів і цін.

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

: - дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 1 
?ез> льтати поіменного голосування додаються.

РІШИЛИ: рішення № 670-42-VII приймається, додається.
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4. СЛУХАЛИ: Про роботи з виготовлення та встановлення воріт для 
■' лпггування арт.свердловин у смт Калинівка

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

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
гнувши комерційну пропозицію ТОВ «РОМІКС-ЗАБОР» щодо виготовлення та 

sc* ш-: злення воріт для облаштування арт.свердловин у смт Калинівка, врахувавши 
□ні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної 

■■осії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального 
-рства, побутового,торгівельного обслуговування, громадського харчування, 

спорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про місцеве 
шглування в Україні», запропонувала затвердити договір з ТОВ «РОМІКС-ЗАБОР» 

_тьну суму 49 800,00 грн. на виготовлення та встановлення воріт для облаштування 
.ЕГ" сзерхіовин у смт Калинівка за адресами: вул. Олега Кошового: ворота довжиною 4 м, 

2 м; вул. Паркова, 1: ворота довжиною 4 м, висотою 2 м; вул. Центральна, 80: 
■№ пзвжиною 4 м, висотою 2 м. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 

договори на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної 
зжш Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль 
_ : • -анням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 

іь бюджету, фінансів і цін.

ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
— рішення.
і - дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
?ез> пьтати поіменного голосування додаються.
і- И РІШИЛИ: рішення № 671-42-VII приймається, додається.

ТУХаЛИ: Про роботи з встановлення паркану для облаштування насосної 
г 2 другого підйому у смт Калинівка

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

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
.г-уди комерційну пропозицію ТОВ «РОМІКС-ЗАБОР» щодо встановлення 

для облаштування насосної станції другого підйому у смт Калинівка, врахувавши 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної 

з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального 
ш.тва, побутового,торгівельного обслуговування, громадського харчування, 

юрту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про місцеве 
■ <: зання в Україні», запропонував затвердити договір з ТОВ «РОМІКС-ЗАБОР» 

діл суму 42 170,00 грн. на встановлення секційного залізобетонного паркану 
вззбер» (довжина 44 м) для облаштування насосної станції II підйому у смт 
- ї • _ по вул. Центральна, 61. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
і -й договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної 

лгменко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль 
- - гм цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з

ь б ■ шкету, фінансів і цін.
г ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний
~ рішення.

дш-:е питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Р: т=тати поіменного голосування додаються.
г і ШИЛИ: рішення № 672-42-VII приймається, додається.
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і. і ЛУХАЛИ: Про проведення електромонтажних робіт з улаштування ПЛ від ЗТП- 
Г1 до КНС
Ди:: задач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
■ - йної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ; Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
рвхшянувши комерційну пропозицію ФОП Самокіш С.Ю. щодо проведення 
вигтромонтажних робіт з улаштування ПЛ від ЗТП-371 до КНС, яка знаходиться по 
вт Київська, 1 -Б в с. Багрин Васильківського району, та обслуговує смт Калинівка, 
г_ :_вши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 

|Ж:с-.2ної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального 
царства, побутового,торгівельного обслуговування, громадського харчування, 

експорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про місцеве 
вюжрядування в Україні», запропонував затвердити договір про виконання 

|ЖГел—демонтажних робіт з улаштування ПЛ від ЗТП-371 до КНС, яка знаходиться по вул.
Жжзська, 1-Б в с. Багрин Васильківського району, та обслуговує смт Калинівка, з ФОП 
Сшсїіш С.Ю. на суму 159 000,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 

відповідний договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської 
жь • _ -:: ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. 
Жа-~?:.ть за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 

• д-:ї ради з питань бюджету, фінансів і цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 

^сегт рішення.
Э. і: питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 01.
Btay ; тати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 673-42-VII приймається, додається.

~ СЛУХАЛИ: Про придбання запчастин для сміттєвозу ЗІЛ-ІЗО
Jc?: - ,:гч: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова

□ і комісії з питань бюджету, фінансів та цін
7 У ПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», розглянувши 

■е Калинівкаблагоустрій» про необхідність ремонту автомобіля-сміттєвоза ЗІЛ-ІЗО 
із..ж: - еопійну пропозицію ФОП Вдовенко В.І. на запчастини для ремонту сміттєвозу ЗІЛ- 
I3L кзахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і 
І*, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
«г - _тьного господарства, побутового,торгівельного обслуговування, громадського 

задня, транспорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про 
жж..:;. самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір про придбання 
1— н для ремонту сміттєвозу ЗІЛ-ІЗО з ФОП Вдовенко В.І. на суму 6 290,00 грн. 

селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані
- - - Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести 

Ж - • а: бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
■Ведь.--?: на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і

-ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний

У ; шггання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 02.
поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 674-42-VII приймається, додається.

*. СЛУ ХАЛИ: Про гідродинамічне очищення та дезінфекцію резервуару чистої
- -.. сної станції у смт Калинівка
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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 «ПромЖитлоСервіс» щодо проведення 
гідродинамічного очищення та дезінфекції резервуару чистої води насосної станції II 
підйому по вул. Центральна, 61 у смт Калинівка, 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 п. 23, п. 43 
ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити 
договір щодо гідродинамічного очищення та дезінфекції резервуару чистої води насосної 
станції другого підйому по вул. Центральна, 61 у смт Калинівка з ТОВ 
«ПромЖитлоСервіс» на суму ЗО 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.
Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 02. 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 675-42-VII приймається, додається.

9. СЛУХАЛИ: Про очищення та дезінфекцію водонапірних башт 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», 
розглянувши комерційну пропозицію ТОВ «ПромЖитлоСервіс» щодо проведення 
очищення та дезінфекції водонапірних башт у смт Калинівка, 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 п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
^пропонував затвердити договір щодо очищення та дезінфекції двох водонапірніх башт 
Рожновського арт.свердловин по вул. Центральна, 61 та пров. Новий, 22 у смт Калинівка з 
ТОВ «ПромЖитлоСервіс» на загальну суму 90 000,00 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

■ .їлинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
■ .місію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
~гоект рішення.
За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 02.
..- льтати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 676-42-VII приймається, додається.

10. СЛУХАЛИ: Про заміну водогону
~~ ?відач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
■:стінної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
? . і глянувши комерційну пропозицію КП «Калинівкаблагоустрій» щодо заміни водогону: 
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башта Рожновського «Шкільна» - насосна станція II підйому по вул. Центральна, 61 у смт 
Калинівка, 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 п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити договір щодо виконання 
робіт з заміни водогону: башта Рожновського «Шкільна» - насосна станція другого 
~ тйому по вул. Центральна, 61 у смт Калинівка з КП «Калинівкаблагоустрій» на суму 
*< -40,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір 
53 вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко 
З- Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням 
іього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань 
' • шкету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
■ 77 ЄКТ рішення.
зз дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 01.
? д.; дьтати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 677-42-VII приймається, додається.

11. Про підключення приватного сектора до водогону у смт Калинівка 
■Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
і . ’ ійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
зс-д.тянувши комерційну пропозицію КП «Калинівкаблагоустрій» щодо підключення до 
міді гону вулиць приватного сектора у смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації 
ісстійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління 
■■опальною власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
•бсдутовування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 

2 7 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити 
жговір щодо виконання робіт з підключення до водогону з арт.свердловини 
■О-Кошового» приватного сектора по пров. Механізаторів у смт Калинівка, з КП 

_• ддтнівкаблагоустрій» на суму 50 120,00 грн. Затвердити договір щодо виконання робіт 
з ■ д.дтючення до водогону з арт.свердловини «О.Кошового» приватного сектора по пров. 
&вгй у смт Калинівка, з КП «Калинівкаблагоустрій» на суму 47 460,00 грн. Доручити 
ясі/_ йому голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори на вищевказані роботи.
Гвзозному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до 
■дджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
<- :: стійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
7774 Є Г7 РІШЄННЯ.

К :і-:е питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 03.
■te ’ і тати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 678-42-VII приймає ться, додається

2. СЛУХАЛИ: Про проведення робіт з монтажу насосної станції другого 
■ийому
2і:сс=ідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
жстійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», 
far 111 і .~вши комерційну пропозицію ТОВ «Науково-виробниче об’єднання 
Ливбурмаш» щодо монтажу насосної станції другого підйому у смт Калинівка, 
®ес-=гвши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
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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», запропонував затвердити договір щодо виконання робіт з з 
монтажу насосної станції другого підйому по вул. Центральна, 61 у смт Калинівка, з ТОВ 
«Науково-виробниче об’єднання «Київбурмаш» на суму 299 110,00 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.
Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 02. 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 679-42-VII приймає ться, додається

13. СЛУХАЛИ: Про проведення робіт з гідроізоляції резервуару чистої води з 
улаштуванням всмоктуючих трубопроводів в насосну станцію II підйому
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 «AMT-БУД» щодо гідроізоляції резервуару 
чистої води з улаштуванням всмоктуючих трубопроводів з резервуару чистої води в 
насосну станцію II підйому у смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління 
комунальною власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 
.7. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити 
договір щодо виконання робіт з гідроізоляції резервуару чистої води з улаштуванням 
?смоктуючих трубопроводів з резервуару чистої води в насосну станцію другого підйому 
по вул. Центральна, 61 у смт Калинівка з ТОВ «AMT-БУД» на суму 299 000,00 грн. 
Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори 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.
Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 02. 
F езультати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 680-42-VII приймається, додається

СЛУХАЛИ: Про відшкодування різниці в тарифах КП «Калинівкаблагоустрій»
. : овідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 

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

Враховуючи клопотання КП «Калинівкаблагоустрій» про відшкодування різниці в 
пзгнфах, в зв’язку із затвердженням тарифів на вивіз ТПВ нижче економічно 

грунтованих, відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово- 
шмунального господарства смт Калинівка на 2018-2019 роки», враховуючи позитивні 
«сновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін. постійної 
■емісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального
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господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку, керуючись п. 23 ч.І ст. 26. п. 4, ч. а, ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в України», запропонував відшкодувати КП
«Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 32 061,60 грн., за другий квартал 2019 
року згідно з розрахунком для приватного сектору. Відшкодувати КП 
«Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 32 085,00 грн., за другий квартал 2019 
року згідно з розрахунком для багатоповерхових будинків. 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» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 01. 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 681-42-VII приймається, додається

Депутат Жабинець А.М. вийшов з залу засідань і не брав участі у голосуванні по 15 
питанню порядку денного.

15. СЛУХАЛИ: Про проведення стратегічної екологічної оцінки
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 «Інститут територіального планування» щодо виконання робіт: Розділ 
-Охорона навколишнього природнього середовища» як звіт про стратегічну екологічну 
оцінку до «Внесення змін до генерального плану смт Калинівка Васильківського району 
Київської області», врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління комунальною власності, 
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 
щодо виконання робіт: Розділ «Охорона навколишнього природнього середовища» як звіт 
про стратегічну екологічну оцінку до «Внесення змін до генерального плану смт 
Калинівка Васильківського району Київської області», з ТОВ «Інститут територіального 
планування» на суму 73 627,50 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
іщповідний договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної 
ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль 
а виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 

_ - тань бюджету, фінансів і цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 

-у :ект рішення.
За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 01. 
■: . льтати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 682-42-VII приймається, додається.

В зал з’явився депутат Жабинець А.М.

>. СЛУХАЛИ; Про капітальний ремонт доріг
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова. Максименко В.Я. - головний 

йпталтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
О -а- сів та цін
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційні 
пропозиції ТОВ «Гаріліт» та ТОВ «Юнідорбуд» щодо виконання капітального ремонту 
доріг у смт Калинівка, проектно-кошторисну документацію, експертні звіти ТОВ 
«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза», 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 Українізапропонувала 
затвердити проектно-кошторисну документацію та договори на виконання таких робіт: 

а) «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Вишневій (Жовтнева) в смт. 
Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 1 155 479,00 грн. з ТОВ 
«Гаріліт»; б) «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по пер. Новому в 
смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 662 081,00 грн. з 
ТОВ «Гаріліт»; в) «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по пров. 
Механізаторів в смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 
427 735,00 грн. з ТОВ «Гаріліт»; г) «Капітальний ремонт дороги по провулку Травневий у 
смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 488 660,00 грн. з ТОВ 
«Гаріліт»; ґ) «Капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична у смт. Калинівка 
Васильківського району Київської області» на суму 297 980,00 грн. з ТОВ «Юнідорбуд». 
д) «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Українській (Радянська) в 
смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 248 040,00 грн. з ТОВ 
«Гаріліт» (додаткове виділення коштів). 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 
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» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 683-42-VII приймається, додасться.

17. СЛУХАЛИ: Про проведення робіт з щебеневої висипки по вулицях в смт 
Калинівка

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «Юнідорбуд» щодо проведення робіт з щебеневої висипки по вулицях в 
. ? Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
О'їнансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

зврядування в Україні», запропонувала затвердити договори з ТОВ «Юнідорбуд» 
~:до проведення робіт з щебеневої висипки по таких вулицях в смт Калинівка: а) по вул. 
Зарічна на суму 72 000,00 грн.; б) по вул. Степова на суму 159 000,00 грн.; в) по вул. 
Кільцева від буд. № 57 до № 39 на суму 199 800,00 грн.; г) по вул. Суверенна на суму 

2'100 грн.; Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори 
гищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко 

BL внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням 
іьсго рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань 
' • л - ету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
госект рішення.
Її дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Рл -льтати поіменного голосування додаються.
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ВИРІШИЛИ: рішення № 684-42-VII приймається, додається.

18. СЛУХАЛИ: Про проведення робіт з ямкового ремонту дороги в 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 «Юнідорбуд» щодо проведення робіт з ямкового ремонту дороги в смт 
Калинівка, 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 договори з ТОВ «Юнідорбуд» 
щодо проведення робіт з ямкового ремонту доріг в смт Калинівка: а) від Будинку 
культури і під’їзд до Центрального парку по вул. Центральна, 57-В на суму 130 000,00 
~п:- : б) по вул. Проектна на суму 125 000,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко 
Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру 
•синівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської 
.с тщної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
• _ ::нівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

—але питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
1 тьтати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 685-42-VII приймається, додається.

. ■>. СЛУХАЛИ: Про місцеву ініціативу щодо підвищення безпеки дорожнього

Дс ~ ; дач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, Максименко В.Я. - головний 
стер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 

фі-_-. з та цін.
ЗИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, розглянувши 

жп : члення про внесення місцевої ініціативи проекту рішення Калинівської селищної 
ркш «Про підвищення безпеки дорожнього руху на пішохідному переході біля 
Ж—' • - ського навчально-виховного комплексу № 1 «Загально-освітня школа І-ІІІ 
Й|--- г - дошкільний навчальний заклад» на вул. Центральній, 59» та комерційну 
Ьптссдю ФОП Сокур А.В., врахувавши позитивні рекомендації та зауваження 
■■с . -: комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління 

--сілою власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
■fcr " свання, громадського харчування, транспорту і зв’язку, постійної комісії з питань 
■ктсзз. архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

ОфЕ - • ща. постійної комісії з питань освіти, спорту, охорони здоров’я, культури, 
{■■■е тстт. правопорядку, депутатської етики, соціального захисту, відповідно до п. 23, п.

; 2: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала
Ьсс?: спеціальними фігурами у вигляді школярів, пішохідний перехід біля 

-со НВК № 1 «Загально-освітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
^■■0» Утвердити договір про придбання двох декоративних скульптур «Школярик» з 
э А.В. на загальну суму 18 400,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко

і у . асти відповідний договір на вищевказані придбання. Облаштування здійснити 
Э- -сдження схеми дорожнього руху відповідної ділянки. Головному бухгалтеру 

селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської 
■Вімс тади. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

: . селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

17



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

ВИРІШИЛИ: рішення № 686-42-VII приймається, додається.

20. СЛУХАЛИ: Про місцеву ініціативу щодо придбання та встановлення засобів 
аудіо - та відеоспостереження в місцях засідань Калинівської селищної ради.
Доповідач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради. Максименко В.Я. - головний 
бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, розглянувши 
повідомлення про внесення місцевої ініціативи проекту рішення Калинівської селищної 
ради «Про виділення коштів для придбання та встановлення засобів аудіо - і 
відеоспостереження в адміністративному приміщенні Калинівської селищної ради та в 
інших місцях проведення засідань сесій Калинівської селищної ради» та комерційну 
пропозицію ФОП Струк С.В., врахувавши позитивні рекомендації та зауваження 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління 
•: мунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
вслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища, постійної комісії з питань освіти, спорту, охорони здоров’я, культури, 
законності, правопорядку, депутатської етики, соціального захисту, відповідно до п. 23. п.

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
затвердити договір про придбання цифрової відеокамери SONY Handycam FDR-AX33 
З дек та штативу Velbon ЕХ-540 з ФОП Струк С.В. на загальну суму 29 998,00 грн. 
2 сучити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані 

■ тбання. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести 
зени до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 

. _сти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
1~ РІШЄННЯ.

1. ;_-:е питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
кз тьтати поіменного голосування додаються.

ЗИРІШИЛИ: рішення № 687-42-VII приймається, додається

21. СЛУХАЛИ: Про облаштування дороги з встановленням водовідводу по вул. 
Ід.-.:нична у смт Калинівка
J с,; тач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
вв~- д-:ї ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
■ф:: індію ТОВ «Юнідорбуд», врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань 
•■игту. фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
■М -7 вання в Україні», запропонувала затвердити договір на облаштування дороги з 
■с січням водовідводу по вул. Залізнична № 25-27 у смт Калинівка на суму 48 00,00 
1^. з ~ JB Юнідорбуд». Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
жн _ _:-:і роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 

відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
- гм цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 

: < джету, фінансів і цін.



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

ВИРІШИЛИ: рішення № 688-42-VII приймається, додається

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання комплексу ігрових 
майданчиків
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 «Віда» врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
’.• країні», запропонувала затвердити договір на придбання комплексу ігрових майданчиків 
на суму 197 685,00 грн. у ТОВ «Віда». Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
класти договір на вищевказані придбання. Головному бухгалтеру Калинівської селищної 

гади Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
гелищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

ВИРІШИЛИ: рішення № 689-42-VII приймається, додається

23. СЛУХАЛИ: Про влаштування рулонного газону біля амбулаторії ЗПСМ у 
Калинівка

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
^опозицію ТОВ «Медіа Холдінг «Метафон» щодо влаштування рулонного газону, 

давши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно 
jc ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
жгзердити договір на влаштування рулонного газону біля амбулаторії ЗПСМ у смт 
Кідгнівка з ТОВ «Медіа Холдінг «Метафон» на суму 124 580,00 грн. Доручити 
сени .чому голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані придбання. 
Г ==ому бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні 
э - до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
ай. ^-7?: на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
5ГТ ТІШЄННЯ.

. питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 05.
: - .ти поіменного голосування додаються.

■ 'РІШИЛИ: рішення № 690-42-VII приймається, додається

24 Про придбання системи автоматичного зрошення для території біля 
х рії ЗПСМ у смт Калинівка

впд- Олексенко Ю.О. - селищний голова. Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
д- ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін 
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну

■ ■ _ ТОВ «Медіа Холдінг «Метафон» щодо системи автоматичного зрошення, 
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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 системи автоматичного зрошення для території біля 
амбулаторії ЗПСМ у смт Калинівка з ТОВ «Медіа Холдінг «Метафон» на суму 122 930,50 
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» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 03. 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 691-42-VII приймається, додається

25. Про затвердження рішення виконавчого комітету Калинівської селищної 
ради (щодо оздоровлення дітей)
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
.е.тищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, врахувавши позитивні 
рекомендації 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 пункту 8 
Бюджетного Кодексу України, запропонувала затвердити рішення виконавчого комітету 
Калинівської селищної ради від 08.08.2019 р. № 64-09 «Про виділення коштів на 
оздоровлення дітей». Затвердити договір щодо оздоровлення та відпочинку дітей з 
Дочірнім підприємством «Оздоровчо-спортивний табір «Медик-2»» на суму 112 200,00 
гри. (34 дітини). Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

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

■ ект рішення.
■ - дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
—з;. .чьтати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 692-42-VII приймається, додається.

Зал засідань покинула депутат Дмитренко В.П., яка не брала участі у голосуванні по 
З • п данню порядку денного.

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. 
• Калинівський селищний бюджет на 2019 рік»

з дач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
■»." йної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 
Кзитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до 
«ш... 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та статті 78 
Ьд.-чтного Кодексу України, запропонувала Загальний фонд. За рахунок 

- знання дохідної частини загального фонду селищного бюджету за сім місяців 
Ж - реку на 188,95% збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на суму 

£ 682,00 грн., а саме: по ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на
- 5 ) 682 грн. Відповідно збільшити видатки загального фонду селищного бюджету 

х КПКВК БМС -0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
■. чення» КЕКВ - 2730 - 90 000,00 грн. б) КПКВК БМС 0114082 Інші заходи в галузі 

: мистецтва КЕКВ 2282 - 200 000,00 грн. в) КТКВК БМС 0116030 Організація
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благоустрою населених пунктів KERB 2210 - 349 500,00 грн. KERB 2240 - 1 110 000,00
грн. г) КПКВК БМС - 0116017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 
житлово-комунального господарства КЕКВ 2240 - 184 520,00 грн. д) KE1RBR 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) RERB 2610 - 64 147,00 грн. є) KEIRBR 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 2111 - 217 210,00 грн. КЕКВ 2120 - 47 786,00 грн, КЕКВ 
2240 - 25 000,00 грн. Спеціальний фонд За рахунок передачі коштів загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) збільшити видатки в сумі 2 212 519,00 грн., а 
саме:а)КПКВК БМС - 0116017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 
житлово-комунального господарства КЕКВ 3132 - 598110,00 грн. б)КПКВК БМС - 

'.10150 - 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 3110 - 29 998,00грн. в) КТКВК БМС 0116030 
Організація благоустрою населених пунктівКЕКВ 3110 - 18 400,00 грн. КЕКВ 3122 - 171 
-70,00 грн. КЕКВ 3132 - 320 413,00 грн. г) КТКВК БМС 0117350 Розроблення схем 
’анування та забудови територій (містобудівної документації) КЕКВ 2281 -73 628,00 

гра. д) КТКВК БМС - 0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
граструктури за рахунок коштів місцевого бюджету КЕКВ 3132 - 1 000 000,00 грн. 
становити профіцит загального фонду в сумі 2 212 519,00 грн., напрямком використання 

е эго визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
? .витку). Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі
і 112 519,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального 

-іду до спеціального фонду (бюджету розвитку) Внести зміни до додатків №1,2,3,6,7 та 
і зстасти їх у новій редакції.
ВИСТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 

’ ект рішення.
3. дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
?. з тати поіменного голосування додаються.

ЛИПЛИ: рішення № 693-42-VII приймається, додається

: д;шла депутат Дмитренко В.П., покинула зал депутат Ланова Т.І.
•аг Чунь М.В. зробила усно заяву, що не бере участі у голосуванні 27 питанні 

денного.

2“. Про дозвіл на виготовлення проекту відведення у власність земельних

Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 
к постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
. - - та охорони навколишнього середовища
ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 

=ши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту відведення у 
ь земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуального 
то будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального гаражного 
гтза та для ведення особистого селянського господарства в межах смт Калинівка 
зського району Київської області, враховуючи висновки постійної комісії 
зжої селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
шия земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 1 
■у № 70 від 14.08.2019 року та пункт 1 протоколу 71 від 16.08.2019 року), у 
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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: - Кретчмер Михайло Олегович - АТО, площа 0,10 га, масив 
«Сучки», ОЖБ;- Коваленко Олексій Олегович, площа 0,010 га, масив «Сучки», ОЖБ;- 
Чунь Марія Володимирівна, площа 0,0312 га, вул. Центральна, ОСТ;- Леміш Лариса 
Степанівна, площа 0,0441 га, вул. Центральній, ОСТ; (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. 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.
Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 694-42-VII приймається, додається

Депутат Забарний В.О. зробив оголошення, що не бере участі у голосуванні в 28 
питанні порядку денному.

Депутат Жабинець покинув зал засідань

28. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельних ділянок
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної, 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, проекти із землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 3 протоколу № 70 від 14.08.2019 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, виготовлені ФОП 
Юркевич В.А., ТОВ «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району, ТОВ 
«Компанія МЕГАПОЛІС», ФОП Гаврилей О.П., ТОВ «Земельний кадастр», ТОВ 

Землевпорядне агентство». Передати у власність земельні ділянки в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області громадянам згідно списку (додаток № 1). 
Забарна Ганна Павлівна Для будівництва індивідуальних гаражів Вул. Л.Українки, гараж 
№ 10 0,0053; Кулик Владислав Олександрович ОЖБ Вул. Миру, 19 0,10; Немен Олена 
Григорівна, Гофман Надія Іванівна, Жабинець Микола Іванович, Жабинець Надія
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Василівна ОЖБ вул. Короленка, 44 0.0746; Завгородній Роман Вячеславович, Музиченко 
Олег Михайлович ОЖБ вул. Матросова, 7, 0,0752; Гоменюк Сергій Петрович для
будівництва інд. гаражів вул. Залізнична 0,0023; Пащенко Олексій Вікторович для 
будівництва інд гаражів пров Новий 0,0026; Чайківський Ігор Олегович ОЖБ вул. Миру, 
21, 0,10; Юрчик Дарина Олександрівна для будівництва інд.гаражів провул Новий 0,0063; 
Мельник Тамара Миколаївна для будівництва інд.гаражів провул Новий 0,0051

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 № 695-42-VII приймається, додається

В зал зайшов депутат Жабинець А.М.
Зал покину депутат Ряполов С.В.

29. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної
І

Розглянувши заяву Железова Дмитра Сергійовича від 20.06.2019 року за № 228/02- 
18 про 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 4 протоколу № 70 від 16.08.2019 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 № 3221455800:01:010:0059, площею 0,38 га, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57, укладений 
між Железовим Дмитром Сергійовичем та Калинівською селищною радою, посвідчений 
Г.А. Носенко - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області 07.08.2018 року за № 903, за взаємною згодою обох сторін та в зв’язку з 
відчуженням нерухомості, що знаходиться на вказаній ділянці.

II
Розглянувши заяву директора ТОВ «Адоніс» Камінського Олександра Андрійовича 

=ід 15.07.2019 року за № 269/02-18 про 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 4 
протоколу № 70 від 16.08.2019 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 № 3221455800:01:010:0177, площею 0,385 га,
гсзташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 57, укладений між ТОВ «АДОНІС» та Калинівською селищною радою, 
~ освідчений С.О. Кізім - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального 
:кругу Київської області 26.12.2001 року за № 4596, за взаємною згодою обох сторін та в 

з 'язку з відчуженням нерухомості, що знаходиться на вказаній ділянці.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 

проект рішення.
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Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 03. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 696-42-VII приймається, додається

Перед зачитуванням 31 питання порядку денного депутат Чиж О.В, зробила заяву в 
усній формі, що не буде брати участі у голосуванні по даному питанню.

ЗО. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельних ділянок.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А .М. - державний реєстратор селищної ради
І

Розглянувши спільну заяву Дядьової Ірини Богданівни та Гузенка Юрія Юрійовича 
від 20.06.2019 за № 227/02-18 про передачу в оренду земельної ділянки, договір купівлі- 
продажу нежилого приміщення-пилорами, посвідчений Г.А. Носенко - приватним 
нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області № 
14.05.2019 року № 515, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної 
ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища (пункт 5 протоколу № 70 від 16.08.2019 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 Дядьовій Ірині 
Богданівні та Гузенку Юрію Юрійовичу в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,38 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0059 для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) 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.

II
Розглянувши спільну заяву Кондратенка Володимира Володимировича та 

Мельніченка Сергія Сергійовича від 15.07.2019 за № 268/02-18 про передачу в оренду 
земельної ділянки, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, сокоскладу, посвідчений 
Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області 10.07.2019 року за №1749, Витяг з ДЗК про земельну ділянку від 
10.07.2019 року за № НВ - 3215805082019, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 5 
протоколу № 70 від 16.08.2019 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 в оренду Кондратенку Володимиру Володимировичу та Мельніченку Сергію 

Сергійовичу строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,385 га, 
кадастровий № 3221455800:01:010:0177, для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості (11.02) в межах смт Калинівка Васильківського району Київської 
області по вулиці Центральна, 57. Встановити річну орендну плату в розмірі 10 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням, щорічної
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:а уточнення грошової оцінки. Орендну плату сплачувати на розрахунковий 
Калинівської селищної ради помісячно, протягом десяти днів, наступних за 

періодом. В разі несвоєчасної сплати орендної плати встановити розмір пені 
і с ми недоїмки за кожний день прострочення платежу на користь орендодавця.

НІ
? . янувши заяву ТОВ «УКРКОТЕДЖБУД 1ІЛЮС» від 3 15.07.2019 за № 805/02-20 

дачу в оренду земельної ділянки, договір купівлі-продажу нежиглової будівлі, 
ту посвідчений Є.В. Тернюк- приватним нотаріусом Васильківського районного 
»ного округу Київської області 10.07.2019 року за №1749, Витяг з ДЗК про 
ділянку від 10.07.2019 року за № НВ - 3215805082019. враховуючи висновок 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 

7 і. регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
протоколу № 70 від 16.08.2019 р), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 

> України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12. 93. 96, 123, 124, 125, 
ельного кодексу України, статті 21 Закону України «Про оренду землі», 
ту вала передати ГОВ «УКРКОТЕДЖБУД ПЛЮС» в оренду строком на 49
дез'ять) років земельну ділянку площею 0,233 га. кадастровий №
Ю0:07:003:0014 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
іих будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

- . і (11.02) в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області

4
■

■то Залізнична. 166-А. Встановити річну орендну плату в розмірі 5 % від 
■: -. грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної 

_ уточнення грошової оцінки. Орендну плату сплачувати на розрахунковий 
■ синівської селищної ради помісячно, протягом десяти днів, наступних за 
садом. В разі несвоєчасної сплати орендної плати встановити розмір пені 

. . ■: недоїмки за кожний день прострочення платежу на користь орендодавця.
«■' Т> ПИЛИ: Олексенко Ю.О. селищний голова, запропонувала погодити даний 
рввення.

_-ня голосували «за» - 15, «проти» - 0. «утрималось» - 03.
. с менного голосування додаються.
L41: рішення № 697-42-VII приймає ться, додає ться

. < ,1 УХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

..і< існня земельних ділянок в оренду.
іп». - „ч: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. -

v :ної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних
■ і_ хорони навколишнього середовища
ЙСТ> ПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 

клопотання ПрАТ «Київобленерго» за № 691/02-20 від 24.06.2019 р. про 
. =глу на виготовлення проекту відведення в оренду земельних ділянок для 

- 74-10/0,4 кВ та 11-ти опор ПЛЗ-10 кВ. враховуючи висновки постійної
- вської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 

ьь--- земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 6 
R № ”0 від 14.08.2019 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 

fc-- - ■ llpt) місцеве самоврядування в Україні», статті 12. 123. 124 Земельного 
У - ?_ ни. пункту д) ст. 25 Закону України «Про землеустрій», запропонувала дати 

Пг Київобтенерго» на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення в 
it--; на умовах довгострокової оренди дванадцяти земельних ділянок загальною 

“З га (1 ділянка площею 0.0022 га: 8 ділянок площею по 0.0004 га: 1 ділянка 
■ ч га: 2 ділянки по 0.001 га) для розміщення, будівництва, експлуатації та 

• іа-ня будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 
■&» одного ТИ 10/0.4 кВ та 11 опор 1IJ1 - 10 кВ) в межах смт Калинівка
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эського району Київської області по вулиці Суверенна. Готовий та погоджений 
227И на розгляд і затвердження сесії селищної ради.

3;? ТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
рйіішп
■ тання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
ш поіменного голосування додаються.

ТИ: рішення № 698-42-VII приймається, додається

ЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

5^

fcn__?^a4: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 
жтійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
т схорони навколишнього середовища
1 ТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 
ши заяву Гончаренка Андрія Вікторовича від 16.07.2019 року за № 271/02-18 
■ня дозволу на розробку містобудівної документації - детального плану 

враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
ж з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
навколишнього середовища (пункт 8 протоколу № 70 від 14.08.2019 року) у 
сеті до ст. 19, 58, 142 - 144 Конституції України, пункту 42 частини 1 статті 26, 

І 3_ : України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного 
Ьр країни, статті 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
BV- розділу VI ст. 29-31 Закону України «Про архітектурну діяльність» та із 

засад запобігання і протидії корупції і наказу Мінрегіону від 16.11.2011 року
■ «£л з ^твердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. 5 Закону

Про стратегічну екологічну оцінку", ст.ст.8,50-53 Закону України "Про 
■ры. траво і суміжні права (зі змінами)", запропонувала дозволити Гончаренку 
Вв з •-1 ровичу провести роботи по розробці, фінансуванню та укладанню договору 
■■ ' - • . ■ містобудівної документації - детального плану території формування 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 
■І а : : ємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з визначенням 
■Ьг-- . умов і обмежень забудови по вулиці Героїв України, 12-А в смт.

. — ильківського району Київської області, на земельній ділянці (кадастровий
Z -55800:01:030:0136) у відповідності до затверджених положень генерального 

•’-тинівка з урахуванням регіональних, громадських та приватних інтересів.
г таном визначити принципи планувально - просторової організації забудови, 

■і араметри забудови земельної ділянки, розподіл території згідно з даними 
емельного кадастру, з дотриманням планувальних та існуючих обмежень та 
: також визначені затвердженим генеральним планом селища Калинівка

- . го району Київської області. Оприлюднити через засоби масової інформації 
Веб - сайт про початок розробки детального плану і визначити адресу та

■ і..--: пропозицій по розробці детального плану фізичними та юридичними
з «рахуванням державної планованої діяльності стратегічної екологічної оцінки 

Крщ:< ~-:ити заяву про визначення об'ємів стратегічної екологічної оцінки на 
НЬвг =еб-сайті місцевого органу самоврядування з метою одержання та врахування 

і пропозицій громадськості та органів охорони здоров’я та природи та об'ємів 
■П екологічної оцінки. Розроблений детальний план подати до Калинівської 

на громадські слухання, обговорення СЕО та з послідуючим
- •' його у відповідності до процедури, яка визначена діючим законодавством

■ -_вчому комітету селищної ради оприлюднити проект містобудівної 
■М' — -а офіційному Веб - сайті і забезпечити загальну доступність матеріалів 
Ирг: - шну території у загальнодоступному місці в приміщенні Калинівської 
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селищної ради для проведення процедури громадських слухань та обговорень державної 
планованої діяльності щодо містобудівної документації на місцевому рівні, 
пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або 
звіту про стратегічну екологічну оцінку. Виконавчому комітету селищної ради 
оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної 
документації у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування на 
офіційному веб - сайті селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійно діючу комісію з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 04. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 699-42-VII приймається, додається

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження ДПТ
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 
розглянувши заяву ТОВ «ІДЕАЛ-ЦЕНТР» від 30.07.2019 року за № 799/02-20 щодо 
затвердження ДПТ, проект детального плану території щодо формування виробничої 
території з будівництвом складу цементу, розміщення силосних споруд з визначенням 
меж благоустрою, формування вулично-дорожньої мережі та під’їзних шляхів на 
належній та прилеглій території (земельної ділянки площею 1,0972 га, кадастровий № 
3221455800:07:003:0037) по вул. Залізнична, 170 в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області, розроблений ТОВ «Ідеал-Центр», враховуючи висновки постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 9 
протоколу № 70 від 14.08.2019 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 детальний план території щодо формування виробничої території з 
будівництвом складу цементу, розміщення силосних споруд з визначенням меж 
благоустрою, формування вулично-дорожньої мережі та під’їзних шляхів на належній та 
прилеглій території по вул. Залізнична, 170 в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області, розроблений на земельну ділянку площею 1.0972 га, кадастровий № 
3221455800:07:003:0037.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 03. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 700-42-VII приймається, додається

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 
розглянувши клопотання Васильківського КП «Побутовик» від 28.02.2019 року за № 
237/02-20 про зменшення відсоткової ставки за оренду землі, враховуючи висновок 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
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архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 1 протоколу № 65 від 15.04.2019 року та пункт 2 протоколу 70 від 14.08.2019 року), 
у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, запропонувала внести 
зміни в рішення Калинівської селищної ради від 03.10.2012 року за № 362-20-VI орендаря 
ВКП «ПОБУТОВИУ» в пункті змінити розміру орендної плати з 7% на 5% від 
нормативно-грошової оцінки.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 701-42-VII приймається, додається

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди землі.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 
розглянувши заяви Слончак Євгенії Василівни за № 265/02-18 від 15.07.2019 року та 
Ніколаєва Євгенія Миколайовича за № 264/02-18 від 15.07.2019 року про внесення змін до 
діючого договору оренди землі шляхом зміни сторони орендаря в зв’язку зі зміною 
власника нерухомості, розташованої на орендованій ділянці, договір купівлі-продажу 
нежитлового приміщення, посвідчений О.В. Бобковим - приватним нотаріусом 
Васильківського районного нотаріального округу 24.06.2019 року за № 2025, враховуючи 
висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (пункт 10 протоколу 70 від 14.08.2019 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 до Договору оренди 
земельної ділянки, посвідченого Г.А. Носенко - приватним нотаріусом Васильківського 
районного нотаріального округу Київської області 16.11.2015 року за № 1148, змінивши 
сторону ОРЕНДАРЯ зі «Слончак Євгенії Василівни» на «Ніколаєв Євгеній 
Миколайович», в зв’язку зі зміною власника нерухомості, розташованої на орендованій 
ділянці.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 702-42-VII приймається, додається

36. СЛУХАЛИ: Про погодження викупу земельної ділянки.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 
розглянувши заяву Гедзика В.М. за № 149/02-18 від 24.04.2019 року про викуп 
орендованої земельної ділянки, на якій знаходиться нерухомість, що належить заявникові 
на праві приватної власності, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 8 протоколу № 69 від 18.06.2019 
року та пункт 11 протоколу 70 від 14.08.2019 року), керуючись ст. 14 Конституції 
України, у відповідності до п. 34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
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Україні», ст. 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України запропонувала відмовити 
Гедзику Василю Миколайовичу у погодження викупу земельної ділянки, розташованої в 
межах смт Калинівка Васильківського району Київської області на розі вулиць 
Центральної (біля номера 33) та вулиці Залізничної (біля номера 15) в зв’язку з тим, що 
вказана ділянка не внесена в перелік ділянок, права власності на які виставляються на 
земельні торги.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 02. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 703-42-VII приймається, додається

37. СЛУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки.
Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 

голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 
розглянувши заяву Гедзика В.М. від 18.03.2019 року за № 81/02-18 про викуп орендованої 
земельної ділянки, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, виготовлений ПП «АКТИВ ІНВЕСТ», рецензію 
на цей звіт, проведену рецензентом Ковтюх Наталією Павлівною (кваліфікаційне 
свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серія АК № 00338 
від 11.03.2006 року, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок серія АК № 01705 від 09.02.2018 року), враховуючи 
наявність права власності на нерухомість, розташовану на вказаній ділянці (договір 
купівлі-продажу частки нежилого приміщення, посвідчений С.А. Хоменком - державним 
нотаріусом Васильківської міської нотаріальної контори Київської області 22.04.2015 року 
за №1-660, договір купівлі-продажу частки нежилого приміщення, посвідчений Є.В. 
Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу 
Київської області 20.10.2017 року за № 2189), враховуючи висновки постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 12 
протоколу № 70 від 14.08.2019 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 0,035 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського 
району Київської області по вул. Залізнична, 15, в розмірі 143 814,38 грн (сто тисяч сто 
шістдесят сім грн. 00 коп). Передати у власність шляхом викупу ГЕДЗИКУ ВАСИЛЮ 
МИКОЛАЙОВИЧУ земельну ділянку несільськогосподарського призначення, 
кадастровий № 3221455800:02:006:0043, площею 0,035 га, розташовану в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Залізнична, 15 за ціною 143 
814,38 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 Гедзиком В.М. та Калинівською селищною радою і 
посвідчений Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського нотаріального округу 
Київської області 26.12.2017 року за № 2794, в зв’язку з продажем ділянки. Після повної 
виплати вартості викупленої земельної ділянки дозволити Гедзику В.М. оформити право 
власності на вказану земельну ділянку.

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



Результата поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 704-42-VII приймається, додається

38. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою.

Доповідач: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради; Чиж О.В. - 
голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Кострубіцька А.М. - державний реєстратор селищної ради, 
розглянувши заяву ПП «ОІС» за № 804/02-20 від 31.07.2019 року про дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в зв’язку з виправлення конфігурації та впорядкуванням до 
існуючих меж, на якій знаходиться нерухомість, що належить заявникові на праві 
приватної власності, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 7 протоколу 70 від 14.08.2019 року), 
керуючись ст. 14 Конституції України, у відповідності до п. 34 ч. 1 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст 55 Закону України «Про землеустрій», ст.12, 
122, пункт 14 ст. 186 Земельного кодексу України, запропонувала дозволити виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок розташованих в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
по вул. Центральна, площею 0,093 га кад. № 3221455800:01:010:0084, площею 0,6921 кад. 
№ 3221455800:01:031:0155 та площею 0,5079 кад. № 3221455800:01:031:0154, в зв’язку з 
виправлення конфігурації та впорядкуванням до існуючих меж.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
За дане питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 05. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 705-42-VII приймається, додається

Депутат Ряполов С.В. вийшов з залу

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження тарифу на вивезення будівельного сміття
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 клопотання та розрахунки КП «Калинівкаблагоустрій» про затвердження 
окремого тарифу на вивіз ТПВ - великогабаритні відходи (з наданням послуги за 
індивідуальними договорами), враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління комунальною 
власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, керуючись ст. 26, п. 4, ч. а, 
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», запропонував затвердити 
для КП «Калинівкаблагоустрій» тариф на вивіз ТГІВ - великогабаритні відходи у розмірі 
800,00 грн. за 1 м (з ПДВ). Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської селищної ради 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.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 03.
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Результата поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення № 706-42-VII приймається, додається 
В зал зайшов депутат Ряполов С.В.

40. СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Ланової Т.І. щодо електронних 
петицій.

Доповідач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, Ланова Т.І. - депутат 
селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, розглянувши 
депутатський запит Ланової Т.І. про затвердження Положення, Порядку та Меморандуму 
щодо електронних петицій, врахувавши позитивні рекомендації та зауваження постійних 
комісій, відповідно до ст. 23 і Закону України «Про звернення громадян», п. 13 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити 
Положення про електронні петиції (додається) Затвердити Порядок розгляду електронної 
петиції (додається). Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. підписати Меморандум 
про взаєморозуміння та співпрацю щодо впровадження «Єдиної платформи місцевої 
електронної демократії» «е-DEM» з Міжнародною благодійною організацією «Фонд 
Східна Європа». Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної комісії з 
питань освіти, спорту, охорони здоров'я, культури, законності, правопорядку, 
депутатської етики, соціального захисту

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 707-42-VII приймається, додається

41. СЛУХАЛИ: Про представлення до почесного звання України
Доповідач: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, Ладинська О.Д. - голова 

постійної комісії з питань освіти, спорту, охорони здоров'я, культури, законності, 
правопорядку, депутатської етики, соціального захисту

ВИСТУПИЛИ: Братішко Я.Г. - юрисконсульт селищної ради, розглянувши 
клопотання народного аматорського фольклорного ансамблю «Калина» про присвоєння 
почесного звання України, характеристику художнього керівника Калинівського 
селищного будинку культури Кислого Василя Михайловича, врахувавши позитивні 
рекомендації постійної комісії з питань освіти, спорту, охорони здоров’я, культури, 
законності, правопорядку, депутатської етики, соціального захисту, керуючись Указом 
Президента України № 476/2001 від 29.06.2001 р. «Про почесні звання України», 
відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
запропонувала підтримати клопотання народного аматорського фольклорного ансамблю 
«Калина». Рекомендувати представити до присвоєння почесного звання України 
«Заслужений працівник культури України» Кислого Василя Михайлович

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 708-42-VII приймається, додається

42. СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. 
Центральна та Залізнична в смт Калинівка

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення, Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 
цін.
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «МонтажСвітло» за вх. № 865/02-20 від 13.08.2019 року щодо 
капітального ремонту мереж вуличного освітлення в смт Калинівка, 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 договір на капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна у смт 
Калинівка з ТОВ «МонтажСвітло» на суму 140 827 грн. Затвердити договір на 
капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Залізничн у смт Калинівка з ТОВ 
«МонтажСвітло» на суму 179 589 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» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0. 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 709-42-VII приймається, додається

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