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СПИСОК ДЕПУТАТІВ,
присутніх на сорок п’ятій сесії 06.12.2019 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 
Ладинська Олена Дмитрівна 
Чиж Оксана Василівна 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Горбач Тетяна Вікторівна 
Забарний Володимир Олександрович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на сорок п’ятій сесії 06.12.2019 року 
Калинівської селищної ради VII скликання

Підобід Тетяна Валеріївна
Ланова Тетяна Іванівна
Волков Андрій Володимирович 
Ефремов Олександр Сергійович 
Малюга Валентина Дмитрівна 
Івасенко Іван Іванович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
45 сесії VII скликання

06.12.2019 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 ГО «Право та захист Васильківщини», які проводять відео зйомку. Та інші жителі 
селища
На порядок денний сорок п’ятої позачергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій
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 затвердження договору на придбання світлодіодної фігури «Олені і 

сани» для смт Калинівка
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів та цін.
3. Про затвердження договору на придбання конструкцій новорічної ілюмінації 

на опори для смт Калинівка
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів та цін
4. Про затвердження договору на монтаж штучної новорічної ялинки та 

ялинкових прикрас з новорічними гірляндами (під ключ)
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів та цін.
5. Про затвердження договору на закупівлю металевої огорожі для ролердрому 

(парк активного відпочинку)
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів та цін.
6. Про затвердження договору на закупівлю та встановлення огорожі
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 

питань бюджету, фінансів та цін.
7. Про затвердження договору на придбання елементів благоустрою

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань 
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бюджету, фінансів та цін.
8. Про затвердження договору на придбання комп’ютерного обладнання 

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та цін.

9. Про затвердження договору на придбання люків для каналізаційних 
колодязів

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та цін.
10. Про затвердження договору на придбання запчастин для ЗІЛ 130

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
11. Про затвердження договору на придбання хлорного вапна

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій», Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
12. 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.
13. Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про Калинівський 
селищний бюджет на 2019 рік»

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

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 42 від 04.12.2019 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?»

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 придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій 
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 «Рошен-Трейд» щодо продажу новорічних подарунків, 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 ТОВ «Рошен-Трейд» про придбання новорічних 
подарунків для дітей пільгових категорій у кількості 280 шт. на загальну суму 17 472,00 
грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на 
вищевказане 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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
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Результата поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 738-45-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання світлодіодної фігури «Олені 
і сани» для смт Калинівка
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 ПП «Ялинка України» щодо виготовлення світлодіодної фігури «Олені і 
сани» для 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 світлодіодної 
фігури «Олені і сани» для смт Калинівка, на загальну суму 68 800,00 грн. з ПП «Ялинка 
України», довжина -7,4 м; висота оленя - 1,80 м.; висота саней - 1,10 м. 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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 739-45-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання конструкцій новорічної 
ілюмінації на опори для смт Калинівка
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 ВП АГРОМАЙСТЕР щодо виготовлення конструкцій новорічної 
ілюмінації на опори для 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 про 
придбання конструкцій новорічної ілюмінації на опори для смт Калинівка, на загальну 
суму 57 780,00 грн. з ТОВ ВП АГРОМАЙСТЕР у кількості 10 шт. 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.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 740-45-VII приймається, додається

4. С ЛУ ХАЛИ: Про затвердження договору на монтаж штучної новорічної ялинки та 
ялинкових прикрас з новорічними гірляндами (під ключ)
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 ПП «Ялинка України» щодо монтажу та демонтажу штучної новорічної 
ялинки та ялинкових прикрас (під ключ) для смт Калинівка, врахувавши позитивні 
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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 про монтаж штучної новорічної ялинки та ялинкових прикрас з 
новорічними гірляндами (під ключ), на загальну суму 25 500,00 грн. з ПП «Ялинка 
України». 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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 741-45-VII приймається, додається

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на закупівлю металевої огорожі для 
ролердрому (парк активного відпочинку)
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 «КОМ.А» щодо металевої огорожі (поручні) для ролердрому 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 (поручні) для ролердрому в парк активного відпочинку з ТОВ «КОМ.А» на суму 
130 000,00 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.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 742-45-VII приймається, додається

6. 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 парку активного відпочинку від технічного двору 
НВК №1 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 за адресою смт. 
Калинівка, вул. Центральна, 59 для відокремлення території парку активного відпочинку 
від технічного двору НВК №1 з ФОП Скрипов Олександр Іванович - на суму 70 483,80 
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 
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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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 743-45-VII приймається, додається

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання елементів благоустрою 
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 ФОП Новохатній Ярослав Анатолійович, що спеціалізується на виготовленні 
металевих конструкцій (лавки садові, ліхтарі паркові та інше), 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 стовпів металевих для ліхтариків в Центральний парк з 
ФОП Новохатній Ярослав Анатолійович у кількості 9 шт. на суму 50 400,00 грн. 
Затвердити договір на придбання ліхтарів паркових, від парку активного відпочинку в 
напрямку до 61 будинку по вул. Центральна з ФОП Новохатній Ярослав Анатолійович у 
кількості 10 шт. на суму 165 000,00 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.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 744-45-VII приймається, додається

8. СЛУХАЛИ; Про затвердження договору на придбання комп’ютерного обладнання
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 ФОП Струк Сергій Васильович щодо придбання комп’ютерного обладнання 
та програмного забезпечення, врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, відповідно до пп. 4 п. «а» ст. 28, ст. 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на придбання 
ноутбука Dell Inspiron 3583 з програмним забезпеченням у кількості 1 шт. на суму 
17 930.00 грн. з ФОП Струк С.В. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
договір на вищевказане придбання. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради 
Максименко В. Я. внести 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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 745-45-VII приймається, додається
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9. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання люків для каналізаційних 
колодязів
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 Зателепа О.В. 
врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, цін та фінансів, комісії з 
питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, 
побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і 
зв’язку, відповідно до пп. 4 п. а. ст. 28, ст. 40, п. 6 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити договір на придбання люків 
для каналізаційних колодязів у кількості - 6 шт. з ФОП Зателепа О.В. на суму 25 501,20 
грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказане 
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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 746-45-VII приймається, додається

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання запчастин для ЗІЛ 130 
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 запчастин для 
автомобіля ЗІЛ- 130 та комерційну пропозицію ФОП Вдовенко Валентина Іванівна на 
запчастини для ремонту автомобіля ЗІЛ - 130, 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 запчастин для автомобіля ЗІЛ - 130 з ФОП Вдовенко Валентина 
Іванівна на суму 10 627,16 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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 747-45-VII приймається, додається

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на придбання хлорного вапна
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 хлорного 
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вапна та комерційну пропозицію ФОП Волошин Олексій Олексійович, 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 хлорного вапна 1 ґатунку (Румунія) для 
дезінфекції РЧВ по вул. Центральна  ̂1 з ФОП Волошин Олексій Олексійович на суму 
4 500,00 грн. в кількості 125 кг. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
відповідний договір на вищевказане придбання. Головному бухгалтеру Калинівської 
селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення № 748-45-VII приймається, додається

12. 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 
обгрунтованих, 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 22 238,72 грн., за жовтень та листопад 
2019 року згідно з розрахунком для приватного сектору. Відшкодувати КП 
«Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 21 360,00 грн., за жовтень та листопад 
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.

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються. 

ВИРІШИЛИ: рішення № 749-45-VII приймається, додається

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 556-36-VII від 21.12.2018 р. «Про 
Калинівський селищний бюджет на 2019 рік»
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради Відповідно 
до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
та статті 78 Бюджетного Кодексу України, запропонувала Загальний фонд Перерозподіл 
касових видатків: а) КТКВК БМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
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KERB 2240 - - 198 409,00грн. KERB 2210 - + 198 409,00грн. б) RTRBR ВМС 0114082 
«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» RERB 2282 - + 17 472,00 грн. в) RTRBR ВМС 
- 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)» KERB 2610 - +43 599,00грн. г) RTRBR ВМС - 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» RERB 2240 - 115 071,00 грн. д) RIIRBR ВМС -0113242 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» RERB - 2730 - 54 
000,00 грн. Спеціальний фонд RTRBR ВМС 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» RERB 3110 - + 256 424,00грн. RERB 3122 - - 33 400,00грн RERB 3132 - - 14
524,00грн RTRBR ВМС 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду» RERB 3131 - - 296 500,00 RTRBR ВМС - 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» RERB 3110 - + 16 000,00 грн. RTRBR ВМС - 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з 
експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» RERB 3110 - 72 000,00гр 
Внести зміни до додатків № 3,6,7 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 № 750-45-VII приймається, додається

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

Задану пропозицію голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

Після закриття сесії селищний голова зробі 
18.12.2019 року в Центральному 
відкриття новорічної ялинки до дня

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

ня:
а, для малечі та їх батьків, буде 
олая. Всіх запрошую на свято .

Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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