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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
44 сесії VII скликання

11.10.2019 року

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

смт Калинівка

22 депутати
18 депутатів
4 депутатів
Олексенко Ю.О.

В залі присутні ГО «Право та захист Васильківщини», які проводять відео зйомку. Та 
інші жителі селища.
На порядок денний сорок четвертої позачергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року
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
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 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.
5. Про затвердження договору на капітальний ремонт котельні спортивного 

комплексу ім. Івана Піддубного за адресою: вул. Центральна 57-М, 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.
6. Про затвердження договору на проведення капітального ремонту мереж 

вуличного освітлення
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 

селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
7. Про затвердження договору на капітальний ремонт дахів багатоквартирних 

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

8. Про затвердження договору на капітальний ремонт водостічної каналізації 
дощової води по пров. Новий, 20, пров. Новий, 22 в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області

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

9. Про затвердження договору на проектні роботи щодо реконструкції 
трубопроводу водпостачання

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

10. Про затвердження договору на проектні роботи з капітального ремонту 
доріг

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

11. Про затвердження договорів на капітальний ремонт доріг 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.
12. Про затвердження договору на ремонт та придбання запчастин для 

сміттєвозу ГАЗ 3309
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
13. Про затвердження договору на придбання спецодягу для КП 

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

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
14. Про затвердження договору на придбання елементів благоустрою
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.
15. Про затвердження договору на підключення арт свердловини по вул. 

Центральна, 80 до фільтрувальної станції по вул. Центральна.
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
16. Про затвердження договору на гідродинамічне очищення каналізаційної 

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

<х постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
17. Про затвердження договору на придбання резервних насосів для КНС смт 

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

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
18. Про затвердження договорів на придбання резервних насосів на артезіанські 

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

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
19. Про затвердження договору на закупівлю та встановлення огорожі
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 

селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
20. Про затвердження договору на закупівлю металевої огорожі (парк 

активного відпочинку)
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
21. Про затвердження договору на перед проектну пропозицію.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 

селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
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22. Про затвердження договорів на капітальний ремонт (заміна вікон, 
відновлення відкосів) в багатоповерхових будинках

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 добровільне об’єднання територіальних громад
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова
24. 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.

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 37 від 09.10.2019 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за” - 19, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

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

Беспала Т.Г.. - депутат Калинівської селищної ради запропонувала внести доповнення до 
питання порядку денного:

«Про затвердження договору на придбання елементів благоустрою» доповнивши 
«затвердити договір на придбання арки вхідної металевої на суму 60 000,00 грн.» - 
питання було попередньо розглянуто на засіданні постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про затвердження договору на придбання елементів благоустрою» доповнивши 
«затвердити договір на придбання арки вхідної металевої на суму 60 000,00 грн.» 
За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти”- 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до 14 питання порядку денного.

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

Беспала Т.Г.. - депутат Калинівської селищної ради запропонувала внести доповнення до 
питання порядку денного:

«Про затвердження договорів на капітальний ремонт (заміна вікон, відновлення 
відкосів) в багатоквартирних будинках» доповнивши додатковим переліком 
багатоквартирних будинків, питання було попередньо розглянуто на засіданні 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

Олексенко Ю.О. - селищний голова:« - хто за те, щоб прийняти доповнення до 22 
питання порядку денного «Про затвердження договорів на капітальний ремонт (заміна 
вікон, відновлення відкосів) в багатоквартирних будинках» доповнивши додатковим 
переліком багатоквартирних будинків за адресами:
- вул. Центральна, 74 на суму 12 420,00 грн.
- вул. Центральна, 57 -В на суму 43 000,00 грн.
- вул. Центральна, 57 - Г на суму 109 000,00 грн.
- вул. Центральна, 57-А на суму 7 000,00 грн.
- вул. Центральна, 57-Ж на суму 14 000,00 грн.
- вул. Центральна, 80 на суму 49 000,00 грн.
- вул. Центральна, 82 на суму 187 000,00 грн.
- вул. Центральна, 84 на суму 187 000,00 грн.
- вул. Центральна, 63 на суму 267 000,00 грн.
- вул. Центральна, 65 на суму 267 000,00 грн.

За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти” - 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до 22 питання порядку денного.
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Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого 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”- 19, “проти”- 0, “утрималось” - 0.

1. СЛУХАЛИ; Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року 
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, відповідно 

до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін та пункту 8 статті 78 Бюджетного Кодексу України, запропонувала 
затвердити доходи селищного бюджету за 9 місяців 2019 року по загальному фонду в сумі 
33 962 247,76 грн. по спеціальному фонду 1163142,18 грн. Затвердити видатки селищного 
бюджету загального фонду за 9 місяців 2019 року в сумі 12 046 798,08 грн., та видатки 
спеціального фонду в сумі 10 955 126,61 грн.

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 № 714-44-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Враховуючи 
позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
керуючись п.27 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п 4. 
ч.2 ст. 101 Бюджетного кодексу України, запропонувала за рахунок перевиконання 
дохідної частини загального фонду селищного бюджету за дев’ять місяців 2019 року на 
136,59% збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на суму 922 641,00 грн. 
по ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 922 641,00 грн. Та 
передати до районного бюджету Васильківського району на 2019 рік іншу субвенцію у 
сумі - 922 641,00 грн. (дев’ятсот двадцять дві тисячі шістсот сорок одна гривня 00 
копійок) Збільшити видатки по КПКВК БМС 0119770 /Інші субвенції з місцевого 
бюджету/ КЕКВ 2620 /поточні трансферти органам державного управління інших рівнів/ в 
сумі 839 379,00 грн.(вісімсот тридцять дев’ять тисяч триста сімдесят дев’ять 
гривень 00 копійок), а саме: а) премія для преміювання працівників дошкільних груп з 
нагоди Дня дошкілля ДНЗ «Весняночка» на суму 57890,00 грн., (п ’ятдесят шість тисяч 
триста три гривні 00 копійок).', для Калинівського НВК №1 на суму 37271,00 грн. 
(тридцять сім тисяч двісті сімдесят одна гривня 00 копійок); б) на придбання інвентарю 
для тренування в секціях для Калинівської ДЮСШ на суму 84790,00 грн. (вісімдесят 
чотири тисячі сімсот дев ’яносто гривень 00 копійок);в) на облаштування актової зали та 
кабінету гуртка інформаційних технологій для Калинівської філії ЦДЮТ на суму 58 
155,00 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сто п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок); г) на
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придбання кабелю ТППеп 10x2x0.4, монтаж системи відеоспостереження та модернізацію 
і розширення охоронної системи та меблі для Калинівської амбулаторії ЗПСМ на суму 
52008,00грн. (п ’ятдесят дві тисячі вісім гривень 00 копійок) д) на придбання матеріалів 
для зовнішніх робіт, дошкільних меблів, супутніх товарів для Калинівського ДНЗ 
«Весняночка» на суму 549265,00грн. (п’ятсот сорок дев’ять тисяч двісті шістдесят 
п 'ять гривень 00 копійок) Збільшити видатки по КПКВК БМС 0119770 /Інші субвенції з 
місцевого бюджету КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» у сумі 73 366,00 грн.(сімдесят три тисячі триста шістдесят шість 
гривень 00 копійок), з них: а) на придбання інвентарю для тренування в секціях для 
Калинівської ДЮСІП на суму 13 900,00 грн. (тринадцять тисяч дев ’ятсот гривень 00 
копійок) б) на облаштування актової зали та кабінету гуртка інформаційних технологій 
для Калинівської філії ЦДЮТ на суму 16 750,00 грн. (шістнадцять тисяч сімсот 
п ятдесят гривень 00 копійок); в) на придбання меблів для Калинівській амбулаторії 
ЗПСМ на суму 10600,00грн. (десять тисяч шістсот гривень 00 копійок) г) на придбання 
супутніх товарів для Калинівського ДНЗ «Весняночка» на суму 32116,00грн. 
/тридцять дві тисячі сто шістнадцять гривень) Збільшити видатки по КПКВК БМС 
0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» 
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 
9896,00 грн., на дооснащения телемедичним обладнанням для Калинівській амбулаторії 
ЗПСМ Установити профіцит загального фонду в сумі 83262,00 грн., напрямком 
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку). Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету 
в сумі 83262,00грн., 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.

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 № 715-44-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер, на виконання розпорядження 
Київської обласної державної адміністрації, за №524 від 09 вересня 2019 року «Про 
схвалення проекту змін до рішення Київської обласної ради від 20.12.2018 року№530-25- 
VII, Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік щодо передбачення 
міжбюджетного трансферту з селищного бюджету, відповідно до Програми будівництва, 
реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки (із 
змінами), враховуючи на необхідність підписання Угоди між обласною радою та 
селищною радою, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 101 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення розвитку 
інфраструктури смт Калинівки, запропонувала за рахунок перевиконання дохідної 
частини загального фонду селищного бюджету за дев’ять місяців 2019 року на 136,59% 

7



збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на суму 34 747,00 грн., а саме по 
ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» у сумі - 34 747,00 грн. та для 
перерахування кошти до спеціального фонду обласного бюджету Київської області 
відповідно збільшити видатки спеціального фонду, а саме: по КПКВК БМС 0119750 
«Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів»
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»у сумі 
34 747,00 грн., з них на співфінансування: «Будівництво зони активного відпочинку по 
вул. Центральна в смт Калинівка Васильківського району Київської області» - 34 747,00 
грн. Установити профіцит загального фонду в сумі 34 747,00 грн., напрямком 
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку). Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету 
в сумі 34 747,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).Затвердити текст договору 
на співфінансування об’єкта «Будівництво зони активного відпочинку по вул. Центральна 
в смт Калинівка, Васильківського району, Київської області» між Калинівською 
селищною радою Васильківського району Київської області та Київською обласною 
радою. Доручити Калинівському селищному голові Олексенко Ю.О. укласти з Київською 
обласною радою відповідні договори. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради 
Максименко В. Я. внести зміни до кошторису селищного бюджету Калинівської селищної 
ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Калинівського селищного 
голову; на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань управління 
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку та на постійну комісію 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 № 716-44-VII приймається, додається.

Під час доповіді по 4 питанню порядку денного зал покинув депутат Єфремов С.О., 
який не взяв участі у голосуванні по цьому питанню.

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

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

враховуючи клопотання КП «Калинівкаблагоустрій» про відшкодування різниці в 
тарифах, в зв’язку із затвердженням тарифів на вивіз ТПВ нижче економічно 
обґрунтованих, відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства смт Калинівка на 2018-2019 роки», 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 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 32 762,40 грн., за третій квартал 2019

Л розрахунком для приватного сектору. Відшкодувати КП
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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» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 717-44-VII приймається, додається.

В зал засідань повернувся депутат Єфремов О.С.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт котельні 
спортивного комплексу ім. Івана Піддубного за адресою: вул. Центральна 57-М, 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 «ПО-БУД», щодо капітального ремонту котельні спортивного комплексу 
ім. Івана Піддубного за адресою: вул. Центральна 57-М, 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 ремонту котельні спортивного 
комплексу ім. Івана Піддубного за адресою: вул. Центральна 57-М, в смт Калинівка на 
загальну суму 299 000,00 грн. з ТОВ «ПО-БУД». Доручити селищному голові Олексенко 
Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані роботи, 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: Волков А.В. депутат Калинівської селищної ради: «- чому це питання 
розглядала лише бюджетна комісія? Звідки така сума?»
ВИСТУПИЛИ: Забарний В.О. депутат Калинівської селищної ради: « чи дійсно потребує 
ремонту котельня спортивної школи? Чому не запросили депутатів ознайомитися на місці 
з проблемами котельні?»
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, пояснила депутатам, що були залученні 
спеціалісти в цій галузі, яких нажаль немає серед депутатів.
ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», який ще раз озвучив 
всі проблеми, які були виявлені при обстеженні разом з спеціалістами.

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

За дане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - З 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 718-44-VII приймається, додається.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на проведення капітального ремонту 
мереж вуличного освітлення
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «МОНТАЖЕНЕРГО» щодо проведення капітального ремонту мереж 
вуличного освітлення від вул. Залізнична, 43 до Залізнична, 47 та від вул. Залізнична, 100 
до вул. Залізнична, 122 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 проведення 
капітального ремонту мереж вуличного освітлення від вул. Залізнична, 43 до Залізнична,
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47 (багатоквартирний будинок) в смт. Калинівка з ТОВ «МОНТАЖЕНЕРГО» на суму 
299, 998 грн. Затвердити договір на проведення капітального ремонту мереж вуличного 
освітлення від вул. Залізнична, 100 до вул. Залізнична, 122 та вул. Залізнична, 158-170 в 
смт. Калинівка з ТОВ «МОНТАЖЕНЕРГО» на суму 299,998 грн. Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані роботи, 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.

Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 719-44-VII приймається, додається.

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт дахів 
багатоквартирних житлових будинків у смт Калинівка
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної 
ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію та відповідні документи ПП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ» про капітальний ремонт 
дахів багатоквартирних житлових будинків, 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 виконання 
капітального ремонту даху багатоквартирного будинку за адресою: смт Калинівка, пров. 
Новий, 20 з ПП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ» на суму 298 638, 00 грн. Затвердити договір на 
виконання капітального ремонту даху багатоквартирного будинку за адресою: смт 
Калинівка, пров. Новий, 22 з ПП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ» на суму 166 409, 00 грн. Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори на вищевказані роботи, 
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.

Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 03 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 720-44-VII приймається, додається

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт водостічної 
каналізації дощової води по пров. Новий, 20, пров. Новий, 22 в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію та відповідні документи ПП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ» щодо капітального ремонту 
водостічної каналізації дощової води по пров. Новий, 20, пров. Новий, 22 в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, 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 капітальний ремонт 
водостічної каналізації дощової води по пров. Новий, 20 в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області на суму 55 308,00 грн. з ПП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ». Затвердити
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договір на капітальний ремонт водостічної каналізації дощової води по пров. Новий, 22 в 
смт Калинівка Васильківського району Київської області на суму 27 678,00 грн. з ПП 
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ» Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 721-44-VII приймається, додається

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на проектні роботи щодо 
реконструкції трубопроводу водпостачання

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ФОП «Белов О.Ю.» щодо виготовлення проектних робіт реконструкції 
трубопроводу водопостачання від майданчика фільтрувальної станції до амбулаторії 
вздовж будинку 61 по вул. Центральна в смт Калинівка, та реконструкції трубопроводу 
водопостачання від будинків по вул. Лисенка, вул. Садова до будинків по вул. 
Центральна, 57 в смт Калинівка Васильківського району Київської області 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 з ФОП «Белов О.Ю.» на виготовлення проектної документації по 
об’єкту: «Реконструкція трубопроводу водопостачання від майданчика фільтрувальної 
станції до амбулаторії вздовж будинку 61 по вул. Центральна в смт Калинівка, 
Васильківського району, Київської області стадія «робочий проект»» на суму - 36 938,81 
грн. Затвердити договір з ФОП «Белов О.Ю.» на виготовлення проектної документації по 
об’єкту: «Реконструкція трубопроводу водопостачання від будинків по вул. Лисенка, вул. 
Садова до будинків по вул. Центральна, 57 в смт. Калинівка, Васильківського району, 
Київської області стадія «Робочий проект»» на суму - 47 870,57 грн. Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори на вищевказані роботи. Головному 
бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до 
бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 722-44-VII приймається, додається

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на проектні роботи з капітального 
ремонту доріг

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційні 
пропозиції ТОВ «Д І М» щодо виконання проектних робіт з капітального ремонту проїзду 
з тротуарами в смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з 
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питань бюджету, фінансів та цін, відповідно до п.п. 23, 43 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір з ТОВ «Д І М»» на 
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
проїзду з тротуарами по вул. Центральна, 61 в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області» на суму - 72 901,00 грн; Затвердити договір з ТОВ «Д І М»» на 
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
проїзду з тротуарами по пров. Новий, 20 в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області» на суму - 70 820,00 грн; Затвердити договір з ТОВ «Д І М»» на 
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
проїзду з тротуарами по вул. Паркова, 2 в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області» на суму - 68 977,00 грн; Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
укласти відповідні договори на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської 
селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської 
селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення № 723-44-VII приймається, додається

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів на капітальний ремонт доріг у смт 
Калинівка
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної 
ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «Юнідорбуд» та колективне звернення мешканців вх. № 405/02-18 від 
23.09.2019 року щодо виконання капітального ремонту доріг у 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» на виконання таких робіт: а) 
Капітальний ремонт дороги по вул. Олега Кошового (завулок) в смт. Калинівка 
Васильківського району Київської області на суму 178 500,00 грн.; б) Капітальний ремонт 
проїзду від вул. Олега Кошового до вул. Залізничної в смт. Калинівка Васильківського 
району Київської області на суму 190 000,00 грн.; в) Улаштування тротуару по вул. 
Залізнична від № 100 до № 122 в смт. Калинівка Васильківського району Київської 
області на суму 249 750,00 грн.; г) Капітальний ремонт дороги по вул. Залізничній (біля 
переїзду) в смт. Калинівка Васильківського району Київської області на суму 
298 000,00 грн.; д) Капітальний ремонт дороги (до ставка) по вул. Залізнична № 38 (А,Б,В) 
в смт. Калинівка Васильківського району Київської області на суму 161 000,00 грн 
Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори на вищевказані 
роботи, 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 № 724-44-VII приймається, додається
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12. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на ремонт та придбання запчастин 
для сміттєвозу ГАЗ 3309

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

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КГІ «Калинівкаблагоустрій», розглянувши 
лист КП «Калинівкаблагоустрій» про необхідність ремонту автомобіля-сміттєвоза ГАЗ 
3309 та комерційну пропозицію ФОП Гаврилюк О.М на запчастини для ремонту 
сміттєвозу ГАЗ 3309, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, 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 на ремонт та 
придбання запчастин для автомобіля-сміттєвоза ГАЗ 3309 з ФОП Гаврилюк О.М на суму 
193 815,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір 
на вищевказані придбання. 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 №725-44-VII приймається, додається

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання спецодягу для КП 
«Калинівкаблагоустрій»

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

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій» розглянувши 
лист КП «Калинівкаблагоустрій» про необхідність придбання спецодягу для працівників 
та комерційну пропозицію ТОВ «Північ-Спецодяг» 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», запропонував затвердити договір на 
придбання спецодягу для працівників КП «Калинівкаблагоустрій» з ТОВ «Північ- 
Спецодяг» на суму 28 923,52 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
відповідний договір на вищевказані придбання. 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 № 726-44-VII приймається, додається

14. СЛУХАЛИ Про затвердження договору на придбання елементів 
благоустрою

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ФОП Новохатній Ярослав Анатолійович, що спеціалізується на виготовленні 

13



металевих конструкцій (лавки садові, ліхтарі паркові та інше) для парку активного 
відпочинку 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 придбання 
лавок садових з ФОП Новохатній Ярослав Анатолійович у кількості 8 шт. на суму 
47 200,00 грн Затвердити договір на придбання ліхтарів паркових з ФОП Новохатній 
Ярослав Анатолійович у кількості 10 шт. на суму 165 000,00 грн. Затвердити договір на 
придбання урн садових з ФОП Новохатній Ярослав Анатолійович у кількості 8 шт. на 
суму 14 000,00 грн. Затвердити договір на придбання арки вхідної металевої з ФОП 
Новохатній Ярослав Анатолійович у кількості 1 шт. на суму 60 000,00 грн. Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані 
придбання. 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 № 727-44-VII приймається, додається

15. СЛУХАЛИ Про затвердження договору на підключення арт свердловини по 
вул. Центральна, 80 до фільтрувальної станції по вул. Центральна.
Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», заслухавши 
директора КП «Калинівкаблагоустрій» Дмитренка С.В. про необхідність підключення 
артсвердловини по вул. Центральна, 80 до фільтрувальної станції по вул. Центральна, та 
комерційну пропозицію КП «Калинівкаблагоустрій» за вх. №1076/02-20 від 08.10.2019 
року 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 на підключення 
артсвердловини по вул. Центральна, 80 до фільтрувальної станції по вул. Центральна з КП 
«Калинівкаблагоустрій» на суму 89 531,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко 
Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської 
селищної ради.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 728-44-VII приймається, додається

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на гідродинамічне очищення 
каналізаційної мережі
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 «Компанія Крона плюс» щодо проведення гідродинамічного 
очищення каналізаційної мережі по вул. Паркова, 2 та вул. Центральна 57-Д у смт 
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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 каналізаційної мережі по вул. Паркова, 2 та вул. Центральна, 
57-Д у смт Калинівка з ТОВ «Компанія Крона плюс» на 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 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 № 729-44-VII приймається, додається

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання резервних насосів 
для КНС 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 
лист КП «Калинівкаблагоустрій» та комерційну пропозицію ФОП Якубовський Ю.Г. 
щодо придбання резервних насосів для КНС в смт Калинівка, врахувавши позитивні 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 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 на придбання резервних насосів DMT 1000 Pentax 
(Італія) для КНС в смт Калинівка у кількості 2 (двох) штук з ФОП Якубовський Ю.Г. на 
суму 89 750,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договори на 
вищевказані придбання. 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» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 730-44-VII приймається, додається

18. СЛУХАЛИ Про затвердження договорів на придбання резервних насосів на 
артезіанські свердловини
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 
лист КП «Калинівкаблагоустрій» щодо придбання резервних насосів на артезіанські 
свердловини та комерційні пропозиції: ТОВ «Науково-Виробниче об’єднання 
"КИЇВБУРМАШ» врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до п.п. 23, 43 ст. 26 Закону України «Про 

15



місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити договір на придбання 
резервних насосів на артезіанські свердловини у кількості - 2 шт. з ТОВ «Науково- 
Виробниче об’єднання «КИЇВБУРМАШ» на суму -58 932, 00 грн. Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказане придбання. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету 
Калинівської селищної ради. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію 
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 № 731-44-VII приймається, додається

19. СЛУХАЛИ Про затвердження договору на закупівлю та встановлення 
огорожі
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної 
ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ФОП Скрипов Олександр Іванович щодо виготовлення та встановлення 
огорожі для відокремлення території амбулаторії ЗПСМ від гаражів по вул. Л. Українки 
та прибудинкової території по вул. Залізнична 47 та врахувавши позитивні рекомендації 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно п.п. 23, 43 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на 
встановлення огорожі для відокремлення території амбулаторії ЗПСМ від гаражів по вул. 
Л. Українки з ФОП Скрипов Олександр Іванович на суму 59 271,70 грн. Затвердити 
договір на встановлення огорожі для прибудинкової території по вул. Залізнична, 47 з 
ФОП Скрипов Олександр Іванович на суму 216 883,10 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 № 732-44-VII приймається, додається

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на закупівлю металевої огорожі 
(парк активного відпочинку)
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 «КОМ.А» щодо металевої огорожі в парк активного відпочинку, 
врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
відповідно п.п. 23, 43 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 
запропонувала затвердити договір на закупівлю металевої огорожі в парк активного 
відпочинку з ТОВ «КОМ.А» на суму 199 000,00 грн. Доручити селищному голові 
Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказане придбання. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету 



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

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 733-44- VII приймається, додається.

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на перед проектну пропозицію.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 

селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційні 

пропозиції ТОВ «Д І М» щодо виконання передпроектної пропозиції щодо підвищення 
безпеки руху селища Калинівка до в’їзду села Данилівка Васильківського району 
Київської області, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та цін, відповідно до п.п. 23, 43 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір з ТОВ «Д І М»» на 
виготовлення передпроектної пропозиції по об’єкту: «Підвищення безпеки руху селища 
Калинівка до в’їзду села Данилівка Васильківського району Київської області» на суму - 
184 583,00 грн; Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори 
на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко 
В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 734-44- VII приймається, додається

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів на капітальний ремонт (заміна 
вікон, відновлення відкосів) в багатоповерхових будинках

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 «ІНТЕРХОЛД-ГРУП» щодо виконання робіт по заміні вікон та 
відновлення відкосів, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, відповідно п.п. 23, 43 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, запропонувала затвердити договір на капітальний ремонт 
(заміні вікон та відновлення відкосів) з ТОВ «ІНТЕРХОЛД-ГРУП» по багатоповерхових 
будинках за адресами: - вул. Садова, 31 на суму 26 200,00 грн;- вул. Паркова, 2 на суму 
378 000,00 грн;- пров. Новий, 20 на суму 83 950,00 грн;- пров. Новий, 22 на суму 42 600,00 
грн;- вул. Лисенка, 1 на суму 6 410,00 грн;- вул. Центральна, 76 на суму 12 420,00 грн;
- вул. Центральна, 70 на суму 6 300,00 грн;- вул. Центральна, 72 на суму 6 300,00 грн;
- вул. Центральна, 61 на суму 200 000,00 грн;- вул. Центральна, 57 -В на суму 43 000,00 
грн;- вул. Центральна, 57 - Г на суму 109 000,00 грн;- вул. Центральна, 57 - А на суму 
7 000,00 грн;- вул. Центральна, 57 - Ж на суму 14 000,00 грн;- вул. Центральна, 80 на суму 
49 000,00 грн;- вул. Центральна, 82 на суму 187 000,00 грн;- вул. Центральна, 84 на суму 
187 000,00 грн;- вул. Центральна, 63 на суму 267 000,00 грн;- вул. Центральна, 65 на суму 
267 000,00 грн;- вул. Центральна, 74 на суму 12 420,00 грн. Доручити селищному голові 
Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету 
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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 № 735-44- VII приймається, додається

23. СЛУХАЛИ: Про добровільне об’єднання територіальних громад
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, враховуючи висновок Київської 

обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Київської 
обласної державної адміністрації від 05.06.2019 року №334, керуючись ч. 5 ст. 7 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ч. 1 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні, запропонувала Калинівській селищній 
територіальній громаді смт Калинівка Васильківського району Київської області 
об’єднатися з Варовицькою сільською територіальною громадою села Варовичі 
Васильківського району Київської області, Великосолтанівською сільською 
територіальною громадою сіл Велика Солтанівка та Хлепча Васильківського району 
Київської області, Данилівською сільською територіальною громадою сіл Данилівка, 
Бобриця, Кожухівка та Липовий Скиток Васильківського району Київської області, 
Дібрівською сільською територіальною громадою сіл Діброва та Багрин Васильківського 
району Київської області, Порадівською сільською територіальною громадою сіл 
Порадівка та Руликів Васильківського району Київської області у Калинівську селищну 
об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у смт Калинівка. 
Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних 
громад, що додається.

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 № 736-44- VII приймається, додається

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

Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради;
ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 

позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та статті 78 Бюджетного Кодексу 
України, запропонувала Загальний фонд За рахунок перевиконання дохідної частини загального 
фонду селищного бюджету за дев’ять місяців 2019 року на 136,8% збільшити доходи загального 
фонду селищного бюджету на суму 5 593 373,00грн., а саме: по ККД 18010500 «Земельний 
податок з юридичних осіб» на суму 5 351528,00 грн. по ККД 18010600 «Орендна плата з 
юридичних осіб» на суму 241845,00 грн. Відповідно збільшити видатки загального фонду 
селищного бюджету на суму 844 725,00грн. по: а) КПКВК БМС -0113242 «Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ - 2730 - 75 000,00 грн. б) КПКВК БМС 
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва КЕКВ 2282 - 40 000,00 грн. в) КТКВК БМС 
0116030 Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2210 - 196 524,00 грн. КЕКВ 2240 - 
468 398,00 грн.г) КПКВК 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 обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) КЕКВ 2610 - 64 803,00грн
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Спеціальний фонд За рахунок передачі коштів загального фонду до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) збільшити видатки в сумі 4 748 648,00грн., а саме: а)КПКВК БМС - 
0116017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства КЕКВ 3110 - 148 682,00грн KERB 3132 - 89 531,00грн. б) КТКВК БМС 0116030 
Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 3110 - 225 000,00 грн. КЕКВ 3122 - 475 
155,00 грн. КЕКВ 3132 - 599 996,00 грн. в) КТКВК БМС - 0117461 - Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 
КЕКВ 3132 - 3 210 284,00 грн. Установити профіцит загального фонду в сумі 4 748 648,00 грн., 
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку). Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 
4 748 648,00грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку). За рахунок надходження коштів до спеціального фонду 
селищного бюджету (бюджету розвитку) збільшити доходи спеціального фонду селищного 
бюджету по КБК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту» на суму - 828 585,00грн. Відповідно збільшити видатки на суму 
828 585,00грн. по :КТКВК БМС - 0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету КЕКВ 3132 - 828 585,00 грн. 
Внести зміни до помісячного плану асигнувань спеціального фонду наступним чином:_______

КОД КТКВК БМС КЕКВ травень червень липень разом
0117330 Будівництво інших 
об’єктів комунальної власності

3142 -99600 -99600

0117370 Реалізація інших 
заходів щодо соціально- 
економічного розвитку 
територій

3132 -125000 -500000 -625000

- 0117461 - Утримання та 
розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету

3132 99600 125000 500000 724600

Разом 0,00 0,00 0,00 0,00
За рахунок надходження коштів спеціального фонду селищного бюджету уточнити та збільшити 
доходи спеціального фонду селищного бюджету по КБК 33010400 «Кошти від продажу 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та 
комунальної власності з розстроченням платежу» на суму - 500,00грн. Відповідно збільшити 
видатки на суму 500,00грн., по: КТКВК БМС 0117650 Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на неї КЕКВ 2281 - 500,00грн. Внести зміни до додатків 
№1,2,3,6,7 та викласти їх у новій редакції.

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 737-44- VII приймається, додається.

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

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

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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