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СПИСОК ДЕПУТАТІВ, 
присутніх на сорок третій сесії 05.09.2019 року 

Калинівської селищної ради VII скликання

Івасенко Іван Іванович
Капшук Ніна Григорівна 
Беспала Тетяна Григорівна 
Новікова Леся Олександрівна 
Горбач Тетяна Вікторівна 
Чунь Марія Володимирівна 
Мизюра Світлана Миколаївна 
Волков Андрій Володимирович 
Шовтенко Юрій Володимирович 
Дубовик Юлія Іванівна 
Ряполов Сергій Володимирович 
Єфремов Олександр Сергійович 
Чиж Оксана Василівна 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Малюга Валентина Дмитрівна 
Жабинець Андрій Миколайович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на сорок третій сесії 05.09.2019 року 
Калинівської селищної ради VII скликання

Підобід Тетяна Валеріївна
Ланова Тетяна Іванівна
Бондарук Сергій Олегович 
Ладинська Олена Дмитрівна
Забарний Володимир Олександрович 
Дмитренко Валентина Петрівна
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
43 сесії VII скликання

05.09.2019 року

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

смт Калинівка

22 депутати
16 депутатів
6 депутатів
Олексенко Ю.О.

В залі присутні члени ГО «Право та захист Васильківщини». Ведеться відео зйомка.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського району на 2019 рік 
(амбулаторія ЗПСМ)
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
2. Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського району на 2019 рік 
(Калинівський НВК№1)
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
3. Про затвердження договору на капітальний ремонт Центрального парку смт 
Калинівка Васильківського району Київської області
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
4. Про звернення Калинівської селищної ради до Головного управління 
Національної поліції в Київській області, Головного управління Служби безпеки 
України в м. Києві та Київській області, Прокуратури Київської області, Головного 
територіального управління Міністерства юстиції України в Київській області щодо 
перевірки законності діяльності громадської організації «Право та захист 
Васильківщини»



Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова.

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 35 від 03.09.2019 року про скликання сесії.

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

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

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

Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського району на 
2019 рік (Калинівський НВК№1) питання було розглянуте на засіданні постійної 
комісії.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського району на 
2019 рік_(Калинівський НВК№1)»?»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?»
Беспала Т.Г. голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін 

запропонувала внести до порядку денного питання «Про затвердження договору на 
капітальний ремонт Центрального парку смт Калинівка Васильківського району Київської 
області» питання було розглянуте на засіданні постійної комісії.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про затвердження договору на капітальний ремонт Центрального парку смт 
Калинівка Васильківського району Київської області»»?»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти”- 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. внесла ще одне питання до порядку денного «Про звернення 
Калинівської селищної ради до Головного управління Національної поліції в Київській 
області, Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, 
Прокуратури Київської області, Головного територіального управління Міністерства 
юстиції України в Київській області щодо перевірки законності діяльності громадської 
організації «Право та захист Васильківщини»

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

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

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти порядок денний в 
цілому, прошу голосувати»
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти”- 0, “утрималось” - 0.

1. СЛУХАЛИ: Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського 
району на 2019 рік (амбулаторія ЗПСМ).
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Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, керуючись 
п.27 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.101 
Бюджетного кодексу України», та статті 78 Бюджетного Кодексу України врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, запропонувала 
за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету за 
вісім місяців 2019 року на 140,83% збільшити доходи загального фонду селищного 
бюджету на суму 730 896,00 грн.. по ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних 
осіб» на суму - 730896,00 грн. та передати до районного бюджету Васильківського району 
на 2019 рік іншу субвенцію у сумі - 730 896,00грн. Збільшити видатки по КПКВК БМС 
0119770 /Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 730 896,00 грн. на придбання меблів 
та обладнання для Калинівської амбулаторії ЗПСМ, а саме: КЕКВ 2620 поточні 
трансферти органам державного управління інших рівнів/ - 600 000,00грн. КЕКВ 3220 
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 130 896,00 
грн.Установити профіцит загального фонду в сумі 130896,00 грн., напрямком 
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку). Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету 
в сумі 130896,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). Затвердити текст угоди про 
передачу фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту з Калинівського 
селищного бюджету районному бюджету Васильківського району на 2019 рік. Доручити 
Калиновському селищному голові Олексенко Ю.О. укласти з Васильківською районною 
радою відповідні Угоди. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету та фінансів.
Внести зміни до додатків №1,2,3,5,6 та викласти їх у новій редакції.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 710-43-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського 
району на 2019 рік_(Калинівський НВК№1)
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, 
керуючись п.27 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.101 
Бюджетного кодексу України», та статті 78 Бюджетного Кодексу України врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, запропонувала 
за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету за 

вісім місяців 2019 року на 140,83% збільшити доходи загального фонду селищного 
бюджету на суму 197 100,00 грн., по ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних 
осіб» на суму - 197100,00грн. та передати до районного бюджету Васильківського району 
на 2019 рік іншу субвенцію у сумі - 197 100,00грн. Збільшити видатки по КПКВК БМС 
0119770 /Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 197 100,00грн.для Калинівського 
НВК №1, а саме: придбання посуду - 50 0000,00 грн., придбання шкільних дошок 2шт. - 
10000,00 грн., придбання лінолеуму(60м2) - 12000,00грн., придбання штативів для 
освітлення спортивного майданчика - 100 000,00грн., придбання спортивного інвентарю - 
2 ? 000,00 грн., придбання жалюзів - 5100,00 грн. КЕКВ 2620 поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів/ - 97 100,00грн. КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти 
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органам державного управління інших рівнів» у сумі - 100 000,00 грн. Установити 
профіцит загального фонду в сумі 100 000,00 грн., напрямком використання якого 
визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
розвитку).Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі
100 000,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального 
фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) Затвердити текст угоди про передачу 
фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту з Калинівського селищного 
бюджету районному бюджету Васильківського району на 2019 рік. Доручити 
Калиновському селищному голові Олексенко Ю.О. укласти з Васильківською районною 
радою відповідні Угоди. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету та фінансів.
Внести зміни до додатків №1,2,3,5,6 та викласти їх у новій редакції.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 711-43-VII приймається, додається.

На зачитуванні третього питання порядку денного зал залишив депутат Івасенко І.І.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт Центрального 
парку смт Калинівка Васильківського району Київської області
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши кошторисну 
документацію ТОВ «МАЙСТЕРФАЙБ-УКРАЇНА», експертний звіт щодо розгляду 
кошторисної частини проектної документації, врахувавши позитивні рекомендації комісії 
з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на капітальний 
ремонт Центрального парку в селищі Калинівка Васильківського району Київської області 
з ТОВ «МАЙСТЕРФАЙБ-УКРАЇНА», на суму 1 013 068,00 грн. Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи технічний нагляд. Внести 
відповідні зміни до бюджету. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
комісію з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 712-43-VII приймається, додається.

В зал зайшов депутат Івасенко І.І.

4. СЛУХАЛИ: Про звернення Калинівської селищної ради до Головного управління 
Національної поліції в Київській області, Головного управління Служби безпеки 
України в м. Києві та Київській області, Прокуратури Київської області, Головного 
територіального управління Міністерства юстиції України в Київській області щодо 
перевірки законності діяльності громадської організації «Право та захист 
Васильківщини»
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, зачитала звернення: ми, депутати 
Калинівської селищної ради стурбовані ситуацією, яка склалася у зв’язку з діяльністю 
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громадської організації «Право та захист Васильківщини» на території смт Калинівка 
Васильківського району Київської області. ГО «Право та захист Васильківщини» є 
організатором порушення громадського порядку, джерелом масового поширення 
неправдивої інформації, незаконних дій з встановлення стеження та переслідування 
депутатів та посадових осіб, активних намагань зірвати нормальне функціонування 
органів місцевого самоврядування та підірвати довіру до влади. Так, 16.08.2019 р. особи, 
пов’язані з вказаною громадською організацією, в т.ч. її члени, намагались зірвати 42 
сесію Калинівської селищної ради. Весь час поводили себе зухвало та агресивно, 
висловлювались ненормативною лексикою, своєю поведінкою ображали оточуючих, 
висловлюючи зневагу до всієї громади, створювали шум: обіцянки зірвати сесії, включали 
сирени, кричали, плескали, кидалися яйцями, землею, похоронним вінком тощо - що 
унеможливлювало роботу депутатів, доводилося переривати доповіді.Ось прізвища 
деяких з них. Суханов Руслан, Кузьміч Олексій, Петренко Володимир, Чернишенко 
Роман, Заїка Максим, Педюченко Олег, Новохатній Ярослав, Нестеренко Наталя, Паньків 
Дмитро, Монько Валерій, Хахаль Микола та інші. Від цих людей постійно надходили 
погрози на адресу селищного голови та деяких депутатів, побажання смерті. Задля 
припинення ескалації подій, селищна рада змушена була викликати патруль поліції. 
Тільки поліція змогла утримати цих людей від більш небезпечних дій по відношенню до 
присутніх (депутатів, співробітників, жителів селища). Проте навіть поліція не змогла 
повністю припинити створюваний членами ГО шум. Крім того, своїми діями вказані 
особи нанесли шкоду приміщенню Калинівської селищної ради, тобто комунальному 
майну територіальної громади смт Калинівка. Вважаємо, що це була спланована акція ГО 
«Право та захист Васильківщини» під керівництвом голови Суханова Р.В. та 
уповноваженої особи Калинівського осередку Петренка В.В., для зриву сесії та роботи 
Калинівської селищної ради. Так, за Калинівським селищним головою Олексенко Ю.О. та 
деякими депутатами та членами виконавчого комітету було встановлено цілодобове 
незаконне стеження та переслідування особами, пов’язаними з ГО «Право та захист 
Васильківщини». Вважаємо, що таке переслідування пов’язано з професіональною 
діяльністю, а саме: з метою перешкоджання виконання ними посадових обов’язків як 
селищного голови та депутатів, незаконне втручання в їх професійну діяльність з метою 
впливу на прийняття ними рішень, що погіршують життєдіяльність Калинівської громади. 
Репутацію ГО «Право та захист Васильківщини» підтверджує те, що до складу якої 
входять особи, щодо яких неодноразово були порушені кримінальні провадження (ДТП, 
одне з яких з фатальним наслідком, розбій, побиття людей, порушення громадського 
порядку). Ці особи нерідко висловлюються нецензурними та образливими словами. 
Постійно поводять себе агресивно. Надходять повідомлення, що деякі з цих осіб 
зловживають алкогольними напоями та вживають хімічні речовини. Є всі підстави 
побоювання, що такі люди можуть нанести тілесні ушкодження переслідуваним 
представниками органів місцевого самоврядування, що існує загроза їх життю і здоров’ю. 
Крім того, за останній пів року за допомогою друкованого засобу масової інформації та 
соціальних мереж активно поширюється неправдива, перекручена інформація щодо 
діяльності органів місцевого самоврядування смт Калинівка. Крім того, потребують 
перевірки відомості, що ГО «Право та захист Васильківщини» пов’язують з гральним 
бізнесом, який є їх фінансовим донором. Калинівська селищна рада неодноразово 
зверталась до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції 
в Київській області із заявами про відкриття кримінального провадження щодо порушення 
членами ГО «Право та захист Васильківщини» громадського порядку, висловлювання 
ними погроз, цілодобового стеження та здійснення тиску на посадових осіб та селищних 
депутатів, але на жаль жодних кримінальних проваджень з цих підстав працівниками 
правоохоронних органів не відкрито.Постійне тероризування місцевої влади, 
перекручування інформації про життя селища підвищує соціальну напругу нашої громади. 
Просимо Вашої допомоги припинити свавілля громадської організації, яка нібито 
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прикривається добрими намірами, а насправді переслідує власні корисливі інтереси. 
Діяльність такої організованої групи на території цілого району Київської області, із 
значною фінансовою підтримкою з невідомих джерел, становить загрозу для нормального 
функціонування органів влади та місцевого самоврядування, життєдіяльності та спокою 
жителів району, в т.ч. смт Калинівка. Звертаємо Вашу увагу на те, що вказані умови є 
неприйнятними і потребують уваги та вирішення за допомогою правоохоронних та 
контролюючих органів. Тому вважаємо вкрай необхідним вжиття заходів щодо 
якнайшвидшого врегулювання цього питання. Ми, депутати Калинівської селищної ради, 
враховуючи значну актуальність вказаного вище питання, ПРОСИМО: Забезпечити 
якнайшвидший розгляд нашого звернення, провести перевірку діяльності 
громадської організації «Право та захист Васильківщини» (код ЄДРПОУ 41032992) та дій 
її членів, здійснити відповідні заходи в межах своєї компетенції та притягнути винних до 
відповідальності. Повідомити Калинівську селищну раду про наслідки розгляду звернення 
в місячний термін. Олексенко Ю.О. запропонувала запит. (вх.№ 379/02-18 від 04.09.2019 
р.), відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Схвалити звернення Калинівської селищної ради до Головного управління Національної 
поліції в Київській області, Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та 
Київській області, Прокуратури Київської області, Головного територіального управління 
Міністерства юстиції України в Київській області щодо перевірки законності діяльності 
громадської організації «Право та захист Васильківщини». Надіслати звернення та 
рішення вказаним адресатам. Звернення оприлюднити на офіційному сайті Калинівської 
селищної ради. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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.

За дане питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 03
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 713-43-VII приймається, додається.

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