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I

УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

чергової
46 сесії VII скликання

24.12.2019 року

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

смт Калинівка

22 депутати
19 депутатів
З депутатів
Олексенко Ю.О.

На порядок денний сорок шостої чергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про селищний бюджет на 2020 рік
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 бюджет}' Васильківського району на 

2020 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
3. Про внесення змін та затвердження штатних розписів державного управління 

та благоустрою
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін
4. Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії селищному 

голові
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
5. Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії заступнику 

селищного голови.
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
6. Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії секретарю 

селищної ради
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
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7. Про затвердження внесення змін в Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку селища Калинівка на 2016-2020 роки

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 програми «Програма підтримки та розвитку фізичної 
культури і спорту на території Калинівської селищної ради на 2020 рік

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

9. Про затвердження матеріалів інвентаризації
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

10. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

11. Про затвердження детального плану території
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

12. Про зміну цільового призначення земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

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

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

14. Про передачу у приватну власність земельних ділянок
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

15. Про припинення дії рішення Калинівської селищної ради
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

16. Про викуп земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

18. Про розгляд заяви ТОВ «ОЛІМП-95»
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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



19. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

21. Про прийняття коштів субвенції з районного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

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

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 44 від 13.12.2019 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?»

Горбач Т.В. - депутат Калинівської селищної ради запропонувала внести доповнення до
13 питання порядку денного: «Про дозвіл на виготовлення проекту відведення у власність 
земельних ділянок» доповнивши громадянами Дніпровський, Ковриженко, Окіпний Г.М. 
- заяви були попередньо розглянуто на засіданні постійної комісії.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « хто за те, щоб прийняти доповнення до 13 питання 
порядку денного «Про дозвіл на виготовлення проекту відведення у власність земельних 
ділянок» доповнивши громадянами Дніпровський, Ковриженко, Окіпний Г.М.
За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

Доповнення приймається до 13 питання порядку денного.

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

Горбач Т.В. - депутат Калинівської селищної ради запропонувала внести доповнення до
14 питання порядку денного: «Про передачу у приватну власність земельних ділянок» 
доповнивши громад. Журба Олена Євгеніївна - заява була попередньо розглянуто на 
засіданні постійної комісії.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « хто за те, щоб прийняти доповнення до 14 питання 
порядку денного «Про передачу у приватну власність земельних ділянок» доповнивши 
громад. Журбу Олену Євгеніївну.
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?»

Горбач Т.В. - депутат Калинівської селищної ради запропонувала внести доповнення до 
порядку денного: «Про розгляд заяви ТОВ «ОЛІМП-95». Питання було попередньо 
розглянуто на засіданні постійної комісії.



Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про розгляд заяви ТОВ «ОЛІМП-95»?.
За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається.

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

Горбач Т.В. - депутат Калинівської селищної ради запропонувала внести доповнення до 
порядку денного: «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою». 
Питання було попередньо розглянуто на засіданні постійної комісії.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою»?
За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти”- 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається.

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

Горбач Т.В. - депутат Калинівської селищної ради запропонувала внести доповнення до 
порядку денного: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)». Питання було попередньо 
розглянуто на засіданні постійної комісії.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)»?
За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти”- 0, “утрималось” - 0. 
Доповнення приймається.

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

Беспала Т.Г. - голова бюджетної комісії запропонувала внести доповнення до порядку 
денного: «Про прийняття коштів субвенції з районного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій». Питання було попередньо 
розглянуто на засіданні постійної комісії.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про прийняття коштів субвенції з районного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій»?
За дану пропозицію голосували “за”- 19, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається

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 селищний бюджет на 2020 рік
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
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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", статей 76, 77, 91 
Бюджетного кодексу України, запропонувала визначити на 2020 рік:- доходи 
Калинівського селищного бюджету у сумі 46 150 000 гривень, в тому числі доходи 
загального фонду Калинівського селищного бюджету 46 150 000 гривень, доходи 
спеціального фонду Калинівського селищного бюджету 100 000 гривень, згідно з 
додатком № 1 цього рішення;- видатки Калинівського селищного бюджету у сумі 46 150 
000 гривень, в тому числі видатки загального фонду Калинівського селищного бюджету 
16 063 ОООгривень, видатки спеціального фонду Калинівського селищного бюджету 
ЗО 087 000 гривень, в тому числі 30 087 000 гривень бюджет розвитку; - повернення 
кредитів до Калинівського селищного бюджету у сумі 0 гривень, у тому числі повернення 
кредитів до загального фонду Калинівського селищного бюджету - 0 гривень та 
повернення кредитів до спеціального фонду Калинівського селищного бюджету - 0 
гривень, згідно з додатком № 4 до цього рішення; - надання кредитів з Калинівського 
селищного бюджету у сумі 0 гривень, у тому числі надання кредитів із загального 
Калинівського селищного бюджету - 0 гривень, та надання кредитів із спеціального 
фонду Калинівського селищного бюджету - 0 гривень, згідно з додатком № 4 до цього 
рішення; - профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 29 987 000 гривень, 
згідно з додатком 2 до цього рішення; - дефіцит за спеціальним фондом селищного 
бюджету у сумі 29 987 000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення; - оборотний 
залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 176 693 гривень, що становить 
1,1 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом; - 
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 0 гривень, що становить 0 відсотків видатків 
загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом, 2. Затвердити бюджетні 
призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2020 рік по 
загальному фонду у сумі 16 063 000 гривень та спеціальному фонду у сумі 30 087 000 
гривень, в тому числі 30 087 000 гривень бюджет розвитку, згідно з додатками № 3,4 до 
цього рішення. 3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти в сумі 1 702 800 
гривень, згідно з додатком №5 до цього рішення. 4. Затвердити на 2020 рік розподіл 
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і 
реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об’єктами в сумі 29 987 000 гривень, згідно з додатком №6 до цього рішення. 5. 
Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 
38 070 ОООгривень, згідно з додатком 7 до цього рішення. 6. Установити, що у загальному 
фонді Калинівського селищного бюджету на 2020 рік: до доходів належать надходження, 
визначені ст.69 Бюджетного кодексу України; джерелами формування у частині 
фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у пункті 4 частини 
першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною 
першою статті 72 Бюджетного кодексу України. 7. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду Калинівського селищного бюджету на 2020 рік: у частині 
доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України у частині 
фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 
Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду 
районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 
частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених 
частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України. 8. Установити, що у 2020 році 
кошти, отримані до спеціального фонду Калинівського селищного бюджету: згідно з 
пунктом 1 частини першої статті 69і Бюджетного кодексу України та відповідні залишки 
коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 
Бюджетного кодексу України. 9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг 
місцевого боргу у сумі 0 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 0
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гривень. 10. Дозволити виконавчому комітету селищної ради протягом бюджетного 
періоду в виняткових випадках в міжсесійний період здійснювати перерозподіл видатків 
за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по 
загальному та спеціальному фондах селищного бюджету з подальшим затвердженням на 
сесії селищної ради. 11. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: 
оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення. 12. Надати право 
Калинівського селищній раді в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на 
конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на 
депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду, згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. 13. 
Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Калинівській 
селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики 
на покриття тимчасових касових розривів Калинівського селищного бюджету, пов’язаних 
із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду. 14. Калинівській селищній раді забезпечити 
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 1) затвердження паспортів 
бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 2) 
здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 
повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 
результативне і цільове використання бюджетних коштів; 3) забезпечення доступності 
інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного 
представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та 
показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до 
вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 
року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження 
таких документів; 4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 5) забезпечення у повному обсязі 
проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, інші 
комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним 
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 15. Дане 
рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього 
рішення є його невід’ємною частиною. 17. Контроль за виконанням рішення покласти на 
комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва, 
промисловості, паливно-енергетичного комплексу, інвестиційної політики, з питань 
торгівлі, громадського харчування, транспорту та зв’язку, управління комунальним 
майном, діяльності комунальних підприємств та житлово-комунального господарства і 
голову Калинівської селищної ради.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 751-46-VII приймається, додається.

На зачитуванні 2 питання порядку денного депутат Ланова Т.І. покинула зал засідань та 
більше не брала участі у голосуванні в наступних питаннях порядку денного..

2. СЛУХАЛИ: Про передачу субвенції до районного бюджету Васильківського 
району на 2020 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, 
врахувавши позитивні 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 передати іншу субвенцію у 
вигляді міжбюджетного трансферту у розмірі 1 494 000,00 грн. (один мільйон чотириста 
дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок), що передбачена у Калинівському 
селищному бюджеті на 2020 рік, яка надається виключно на забезпечення роботи 
спортивних секцій Васильківської районної дитячо-юнацької спортивної школи (далі - 
ДЮСШ), які провадять свою діяльність за адресою: смт Калинівка, вул. Центральна, 57- 
М. Передати іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту у розмірі 100 700,00 
грн. (сто тисяч сімсот гривень 00 копійок), що передбачена у Калинівському селищному 
бюджеті на 2020 рік, на доплату до заробітної плати працівникам Калинівської 
бібліотеки. Передати іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту у розмірі 108 
100,00 грн. (сто вісім тисяч сто гривень 00 копійок), що передбачена у Калинівському 
селищному бюджеті на 2020 рік, на доплату до заробітної плати працівникам 
Калинівського будинку культури. Затвердити тексти угод про передачу фінансових 
ресурсів у вигляді міжбюджетного трансферту з Калинівського селищного бюджету 
районному бюджету Васильківського району на 2020 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 № 752-46-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та затвердження штатних розписів 
державного управління та благоустрою

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,врахувавши позитивні 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до пункту 5 
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та статті 78 пункту 
7,8 Бюджетного Кодексу України запропонувала внести зміни та додати з 01.01.2020 р. у 
штатний розпис з благоустрою дві з ставки, а саме: доглядач парку активного відпочинку
- 1 ставка, двірник вулиці Центральна -1 ставка. Затвердити штатні розписи по селищній 
раді : Державне управління - 21 одиницю: Селищний голова - 1 ставка, Заступник 
селищного голови - 1 ставка, Спеціаліст І категорії юристконсульт - 1 ставка, Секретар 
ради - 1 ставка, - Головний бухгалтер - 1 ставка, - Спеціаліст І категорії землевпорядник
- 1 ставка, - Спеціаліст І категорії (благоустрій) - 1 ставка, - Спеціаліст II категорії 
(соц.захист) - 1 ставка, - Державний реєстратор - 1 ставка, - Спеціаліст І категорії з 
реєстрації місця проживання - 1 ставка, - Спеціаліст І категорії з веденням 
Держземкадастр - 1 ставка - Завідувач ВО бюро - 1 ставка, - Касир - 1 ставка, - 
Секретар керівника - 1 ставка, - Водій - 1 ставка, - Сторож - 3 ставки, - Прибиральниця
- 1 ставка, - Відділ Держархібудконтролю: Державний реєстратор - 2 ставки. 
Благоустрій - 16,5 одиниць:- Доглядач кладовища - 1 ставка, - Двірник парку «Слави» - 
2 ставки,- Двірник скверу - 1 ставка, - Двірник дитячого майданчику - 1 ставка,- Двірник 
по вулиці Центральна - 3 ставки,- Двірник по вулиці Паркова - 1 ставка - Двірник 
центрального парку - 2 ставки - Доглядач центрального парку (садовник) - 1 ставка,-
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Доглядач стадіону - 1 ставка, - Двірник території стадіону - 1 ставка,- Прибиральник 
споруд на стадіоні - 0,5 ставки,- Доглядач фонтану - 1 ставка, сезонна,- Доглядач парку 
активного відпочинку - 1 ставка. 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 № 753-46-VII приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії 
селищному голові

Доповідач: 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, яка зачитала повідомлення: 
«для запобігання конфлікту інтересів, керуючись ст. 28, ст. 35 Закону України «Про 
запобігання корупції» я, Калинівський селищний голова Олексенко Юлія Олексіївна, 
повідомляю, що не буду приймати участі у голосуванні за проект рішення Калинівської 
селищної ради про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії селищному 
голові на 2020 рік на сорок шостій сесії VII скликання 24.12.2019 року. Прошу зазначити в 
протоколі сесії та в поіменному голосуванні про те, що я участі в голосуванні в цьому 
питанні не приймала».

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, керуючись 
статтями 11, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
пунктами 1, 2, 3, 6 та Додатками 54, 57 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 року (зі 
змінами), врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, запропонувала встановити посадовий оклад селищному голові Олексенко 
Юлії Олексіївні в сумі 7 200,00 гривень. Присвоїти селищному голові Олексенко Юлії 
Олексіївні 8 ранг 4 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Встановити 
селищному голові надбавку до посадового окладу за ранг в сумі 550 гривень. Встановити 
селищному голові надбавку за вислугу років в розмірі 15% від посадового окладу з 
урахуванням надбавки за ранг. Встановити селищному голові надбавку за високі 
досягнення у праці в розмірі 50% від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг 
та за вислугу років. Дозволити в межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати 
селищному голові щомісячні премії в розмірі 200 відсотків посадового окладу, премії до 
державних свят та премії за рахунок економії фонду оплати праці. Надати селищному 
голові матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на 
оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує 
середньомісячної заробітної плати працівника. Виплати проводити в межах чинного 
законодавства протягом бюджетного 2020 року

ВИСТУПИЛИ: Новікова Л.О. - секретар селищної ради, запропонувала погодити 
даний проект рішення

За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 754-46-VII приймається, додається.
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5. СЛУХАЛИ: Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії 
заступнику селищного голови.

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 
статтями 11, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
пунктами 1, 2, 3, 6 та Додатками 54, 57 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 року (зі 
змінами), врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, запропонувала встановити посадовий оклад заступнику селищного голови 
Постернаку Андрію Михайловичу в сумі 6 700,00 гривень. Присвоїти заступнику 
селищного голови Постернаку Андрію Михайловичу 10 ранг 5 категорії посадової особи 
місцевого самоврядування. Встановити заступнику селищного голови надбавку до 
посадового окладу за ранг в сумі 450 гривень. Встановити заступнику селищного голови 
надбавку за вислугу років в розмірі 10% від посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ранг Встановити заступнику селищного голови надбавку за високі досягнення у праці в 
розмірі 50% від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та за вислугу років. 
Дозволити в межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати заступнику 
селищного голови щомісячні премії в розмірі 200 відсотків посадового окладу, премії до 
державних свят та премії за рахунок економії фонду оплати праці. Надати заступнику 
селищного голови матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 
допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує 
середньомісячної заробітної плати працівника. Виплати проводити в межах чинного 
законодавства протягом бюджетного 2020 року.

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 № 755-46-VII приймається, додається

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження посадового окладу, рангу, надбавки, премії 
секретарю селищної ради

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

ВИСТУПИЛИ: Новікова Л.О. - секретар селищної ради, яка зачитала 
повідомлення: «для запобігання конфлікту інтересів, керуючись ст. 28, ст. 35 Закону 
України «Про запобігання корупції» я, секретар Калинівської селищної ради Новікова 
Леся Олександрівна, повідомляю, що не буду приймати участі у голосуванні за проект 
рішення Калинівської селищної ради про затвердження посадового окладу, рангу, 
надбавки, премії секретарю селищної ради на 2020 рік на сорок шостій сесії VII скликання 
24.12.2019 року. Прошу зазначити в протоколі сесії та в поіменному голосуванні про те, 
що я участі в голосуванні в цьому питанні не приймала».

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, керуючись 
статтями 11, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
пунктами 1, 2, 3, 6 та Додатками 54, 57 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» № 268 від 09.03.2006 року (зі 
змінами), врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, запропонувала встановити посадовий оклад секретарю селищної ради 
Новіковій Лесі Олександрівні в сумі 6 200,00 гривень. Присвоїти секретарю селищної 
ради 10 ранг 5 категорії посадової особи місцевого самоврядування. Встановити
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секретарю селищної ради надбавку до посадового окладу за ранг в сумі 450 гривень. 
Встановити секретарю селищної ради надбавку за вислугу років в розмірі 10% від 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг. Встановити секретарю селищної ради 
надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50% від посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та за вислугу років. Дозволити в межах затвердженого фонду оплати 
праці виплачувати секретарю селищної ради щомісячні премії в розмірі 200 відсотків 
посадового окладу, премії до державних свят та премії за рахунок економії фонду оплати 
праці. Надати секретарю селищної ради матеріальну допомогу для вирішення соціально- 
побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, 
що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. Виплати проводити в 
межах чинного законодавства протягом бюджетного 2020 року.

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

За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 756-46-VII приймається, додається.

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження внесення змін в Програму соціально- 
економічного та культурного розвитку селища Калинівка на 2016-2020 роки

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, відповідно до Бюджетного кодексу 
України, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін, з питань 
управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, 
торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, 
запропонувала затвердити внесення зміни в Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку селища Калинівка на 2016-2020 роки, а саме:- Внести зміни в 
розділ IV. Фінансові ресурси наступного змісту: Прогноз доходів місцевого бюджету на 
2020 рік без врахування міжбюджетних трансфертів обраховано в сумі 46 050,00 тис. грн.- 
Доповнити пункт 5 підпунктами 5.27-5.32 наступного змісту: пункт 5.27 Капітальний 
ремонт сходових маршів багатоповерхових будинків, пункт 5.28 Облаштування паркану 
на кладовищі та благоустрій кладовища пункт 5.29 Придбання зупинок для громадського 
транспорту, пункт 5.30 Благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних будинків, 
пункт 5.31 Будівництво бюветів, пункт 5.32 Будівництво громадських туалетів. 2. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 
питань бюджету, фінансів та 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 № 757-46-VII приймається, додається.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми «Програма підтримки та розвитку 
фізичної культури і спорту на території Калинівської селищної ради на 2020 рік

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши проект Програми 
підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Калинівської селищної



ради на 2019 - 2022 роки, відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України враховуючи позитивні 
висновки постійних комісій Калинівської селищної ради VII, запропонувала затвердити 
Програму підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Калинівської 
селищної ради на 2019 -2022 роки (додається). Контроль за виконанням рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів та 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 № 758-46-VII приймається, додається

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження матеріалів інвентаризації
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 
розроблені ФОП Установ Сергій Євгенійович, враховуючи висновки постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 8 
протоколу № 73 від 08.10.2019 р., пункт 5 протоколу № 74 від 27.11.2019 р. та пункт 2 
протоколу № 76 від 23.12.2019 р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, пункту 13 статті 186 
Земельного кодексу України, статті 35 Закону України «Про землеустрій», запропонувала 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
площею 0,6506 га, кадастровий № 3221455800:01:016:0056, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Паркова, 2, виготовлену 
ФОП Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,2216 га, кадастровий № 
3221455800:01:002:0032, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Садова, 31, виготовлену ФОП Установ Сергій Євгенійович. 
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
площею 0,3139 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0034, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Лисенка, 1, виготовлену 
ФОП Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,4256 га, кадастровий № 
3221455800:01:010:0190, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по провулку Новий, 20, виготовлену ФОП Установ Сергій Євгенійович. 
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
площею 0,2883 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0188, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по провулку Новий, 22, виготовлену 
ФОП Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,1088 га, кадастровий № 
3221455800:01:010:0186, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 57/3, виготовлену ФОП Устинов Сергій 
Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,2327 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0192,
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 57-А, виготовлену ФОП Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,2975 га, 
кадастровий № 3221455800:01:010:0189, розташованої в межах смт Калинівка
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Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57-В, виготовлену ФОП 
Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки площею 0,3717 га, кадастровий № 
3221455800:01:010:0184, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 57-Г, виготовлену ФОП Устинов Сергій 
Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,1142 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0187,
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 57-Д, виготовлену ФОП Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,247 га, 
кадастровий № 3221455800:01:010:0185, розташованої в межах смт Калинівка
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57-Ж, виготовлену ФОП 
Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки площею 1.3757га, кадастровий № 
3221455800:01:031:0164, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 61, виготовлену ФОП Установ Сергій 
Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,6011 га, кадастровий № 3221455800:01:031:0163,
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 63, виготовлену ФОП Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,5586 га, 
кадастровий № 3221455800:01:031:0165, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 65, виготовлену ФОП 
Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки площею 0,1478 га, кадастровий № 
3221455800:01:002:0031, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 70, виготовлену ФОП Установ Сергій 
Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,1452 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0028,
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 72, виготовлену ФОП Устинов Сергій Євгенійович. Затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,3484 га, 
кадастровий № 3221455800:01:002:0030, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 74, виготовлену ФОП 
Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки площею 0,3546 га, кадастровий № 
3221455800:01:002:0033, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 76, виготовлену ФОП Установ Сергій 
Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,305 га, кадастровий № 3221455800:01:026:0030, розташованої 
в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 
80, виготовлену ФОП Установ Сергій Євгенійович. Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,3514 га, кадастровий № 
3221455800:01:026:0029, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 82, виготовлену ФОП Установ Сергій 
Євгенійович. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки площею 0,3277 га, кадастровий № 3221455800:01:026:0028,
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 84, виготовлену ФОП Установ Сергій Євгенійович.
Віднести земельні ділянки 
площею 0,6506 га, кадастровий № 3221455800:01:016:0056, 
площею 0,2216 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0032,
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площею 0,3139 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0034, 
площею 0,4256 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0190, 
площею 0,2883 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0188, 
площею 0,1088 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0186, 
площею 0,2327 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0192, 
площею 0,2975 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0189, 
площею 0,3717 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0184, 
площею 0,1142 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0187, 
площею 0,2470 га, кадастровий № 3221455800:01:010:0185, 
площею 1,3757 га, кадастровий № 3221455800:01:031:0164, 
площею 0,6011 га, кадастровий № 3221455800:01:031:0163, 
площею 0,5586 га, кадастровий № 3221455800:01:031:0165, 
площею 0,1478 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0031, 
площею 0,1452 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0028, 
площею 0,3484 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0030, 
площею 0,3546 га, кадастровий № 3221455800:01:002:0033, 
площею 0,3050 га, кадастровий № 3221455800:01:026:0030, 
площею 0,3514 га, кадастровий № 3221455800:01:026:0029, 
площею 0,3277 га, кадастровий № 3221455800:01:026:0028 
код 02.03 - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, які 
розташовані в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області, до земель 
комунальної власності Калинівської селищної ради, категорія земель: землі житлової та 
громадської забудови.

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 № 759-46-VII приймається, додається

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву Жинжи М.П. від 20.09.2019 року за № 402/02-18 та Жинжи Л.П. 
від 20.09.2019 за № 403/02-18 про внесення змін до рішення шляхом заміни прізвища 
Жинжа М.П. на Жинжа Л.П., враховуючи висновок постійної комісії Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 5 протоколу № 73 від 08.10.2019 
року), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, запропонувала внести 
зміни в рішення Калинівської селищної ради № 638-39-VII від 25.04.2019 року «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність» в частині надання Жинжі Миколі Павловичу дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,148 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського 
району Київської області по вулиці Механізаторів, 50, вказавши прізвище Жинжа 
Людмила Павлівна замість Жинжа Микола Павлович, за згодою обох заявників.Решту 
тексту залишити без змін.

II
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву Мельніченка С.С. від 07.10.2019 року за № 427/02-18 про

15



внесення змін до рішення шляхом виключення з тексту рішення прізвища Кондратенка 
В.В. в зв’язку з відчуженням його частини нерухомості на користь Мельніченка С.С. 
згідно договору купівлі-продажу частки у праві власності на нежитлову будівлю, 
сокосклад, посвідченого Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом Васильківського районного 
нотаріального округу Київської області 19.08.2019 року за № 2069, враховуючи висновок 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 5 протоколу № 73 від 08.10.2019 року), у відповідності до пункту 36 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного 
кодексу України, запропонувала внести зміни в пункт 1 рішення Калинівської селищної 
ради № 697-42-VII від 16.08.2019 року «Про передачу в оренду земельних ділянок» , 
виклавши його в такій редакції: «1.1. Передати в оренду Мельніченку Сергію 
Сергійовичу строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,385 га, 
кадастровий № 3221455800:01:010:0177, для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості (11.02) в межах смт Калинівка Васильківського району Київської 
області по вулиці Центральна, 57.» Решту тексту залишити без змін.

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 № 760-46-VII приймається, додається

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження детального плану території
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

І
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши детальний план території офісно-складсько-виробничої забудови 
(реконструкція території) по вул. Залізнична, 160 в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області, розроблений архітектором Науменко П.О., враховуючи 
висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (пункт 6 протоколу № 74 від 27.11.2019 р.), у відповідності до пункту 36 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 
Земельного кодексу України, статті 16, статті 19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», запропонувала затвердити містобудівну документацію - 
детальний план території офісно-складсько-виробничої забудови (реконструкція 
території) в смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
Залізнична, 160, розроблений сертифікованим архітектором П.О. Науменком. 
Затвердити містобудівну документацію - детальний план території «формування 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з визначенням 
містобудівних умов і обмежень забудови (земельної ділянки кадастровий № 
3221455800:01:012:0019) по ул.. Залізнична, 96-А в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області», розроблений сертифікованим архітектором Т.О. Борисом.

II
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву Бондаренка О.С. від 11.11.2019 року за № 478/02-18 щодо 
затвердження ДПТ, детальний план території щодо формування ділянки для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі з визначенням містобудівних умов і обмежень 
забудови (земельної ділянки площею 0,077 га, кадастровий № 3221455800:01:012:0019) по
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вул. Залізнична, 96-А в смт Калинівка Васильківського району Київської області, 
розроблений ТОВ «Ідеал-Центр», враховуючи висновки постійної комісії Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 6 протоколу № 74 від 27.11.2019 
р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, статті 16, статті 19 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», запропонувала затвердити 
містобудівну документацію - детальний план території «формування ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі з визначенням містобудівних умов і 
обмежень забудови (земельної ділянки площею 0,077 га, кадастровий № 
3221455800:01:012:0019) по вул. Залізнична, 96-А в смт Калинівка Васильківського 
району Київської області», розроблений ТОВ «Ідеал-Центр».
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 № 761-46-VII приймається, додається

На зачитуванні 12 питання порядку денного з залу засідань виийшов депутат 
Єфремов О.С., який не взяв участі у голосуванні.

12. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву ТОВ «АС ІНВЕСТМЕНТ» за № 62 від 26.09.2019 року (вхідний 
№ 1021/02-20 від 26.09.2019 року), проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на цільове призначення для розміщення та експлуатацію 
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, виготовлений 
ТОВ «Землевпорядне агентство» та погоджений висновок про розгляд проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 25.09.2019 року № 9967/82-19, 
враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 4 протоколу № 73 від 08.10.2019 року) у відповідності 
до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 12, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, запропонувала затвердити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 
призначення якої змінюється зведення особистого селянського господарства на цільове 
призначення для розміщення та експлуатацію будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства ТОВ «АС ІНВЕСТМЕНТ» , виготовлений ТОВ 
«Землевпорядне агентство». Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 
0,1379 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
по вулиці Залізнична, кадастровий № 3221455800:02:028:0001, із земель «для ведення 
особистого селянського господарства» на цільове призначення «для розміщення та 
експлуатацію будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» 
(12.04).

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

Задане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
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ВИРІШИЛИ: рішення № 762-46-VII приймається, додається

На зачитуванні 13 питання порядку денного з залу засідань вийшов депутат 
Жабинець А.М, який не взяв участі у голосуванні. Депутат Бондарук Сергій Олегович 
зробив усну заяву, що не буде брати участі у голосуванні по 13 питанню порядку денному,

13. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення проекту відведення у власність 
земельних ділянок

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту відведення у 
власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального гаражного 
будівництва та для ведення особистого селянського господарства в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, враховуючи висновки постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 2 
протоколу № 73 від 08.10.2019 року, пункт 3 протоколу 74 від 27.11.2019 року та пункт 1 
протоколу № 76 від 23.12.2019 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, 40, 116, 118, 121, 
розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, статті 21 Закону України 
«Про державний земельний кадастр», запропонувала земельні ділянки, передбачені до 
відведення у власність громадянам згідно списку (додаток № 1) віднести до земель запасу 
комунальної власності Калинівської селищної ради Васильківського району Київської 
області з цільовим призначенням: землі житлової та громадської забудови. Дати дозвіл 
громадянам згідно списку на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок розташованих в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області громадянам згідно списку (Додаток № 1). Площі земельних ділянок 
уточнити проектом. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність замовити у суб’єктів господарювання, що є виконавцями робіт із 
землеустрою згідно чинного законодавства, у строк, що обумовлюється угодою сторін. 
Розроблений та погоджений в установленому порядку проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки подати на розгляд і затвердження сесії селищної ради. 
Відмовити Степаненко Олені Сергіївні в наданні дозволу на виготовлення проекту 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,12 га, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Сунична, 3, для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв’язку з тим, 
що вказана земельна ділянка перебуває в приватній власності іншої особи. Відмовити 
Ушаковій Анастасії Ігорівні в наданні дозволу на виготовлення проекту відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,10 га, кадастровий № 3221455800:03:003:0032, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
Щаслива, 12, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, в зв’язку з тим, що вказана земельна ділянка перебуває в приватній 
власності іншої особи. Відмовити Кузьмину Андрію Григоровичу в наданні дозволу на 
виготовлення проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1 
га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області (місце 
розташування згідно графічного додатку до заяви), для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв’язку з невідповідністю місця 
розташування об'єкта вимогам законів та відсутністю детального планування вказаної 
території. Відмовити Петюшенко Лідії Миколаївні в наданні дозволу на виготовлення
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проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1 та, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області (місце 
розташування згідно графічного додатку до заяви), для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв’язку з невідповідністю місця 
розташування об'єкта вимогам законів та відсутністю детального планування вказаної 
території. Відмовити Зеленській Анастасії Іллівні в наданні дозволу на виготовлення 
проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,005 га, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
Садова, для індивідуального гаражного будівництва, в зв’язку з невідповідністю місця 
розташування об'єкта вимогам законів, зокрема детальному плануванню території. 
Відмовити Зайцю Олександру Григоровичу в наданні дозволу на виготовлення проекту 
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,005 га, розташованої в 
межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Лесі Українки, для 
індивідуального гаражного будівництва, в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
об'єкта вимогам законів, зокрема детальному плануванню території. Відмовити Гречаному 
Віктору Олексійовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту відведення у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,005 га, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, для індивідуального гаражного будівництва, в 
зв’язку відсутністю вільних ділянок вказаного цільового призначення. Відмовити 
Свиридову Ігорю Юрійовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту відведення у 
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,025 га, розташованої в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Залізнична, для ведення 
особистого селянського господарства, в зв’язку з тим, що вказана земельна ділянка 
знаходиться на території, що перебуває в постійному користуванні Південно-Західної 
залізниці.

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

Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 763-46-VII приймається, додається

На зачитуванні 14 питання порядку денного з залу засідань вийшов депутат Ряполов 
С.В., який не взяв участі у голосуванні

14. СЛУХАЛИ: Про передачу у приватну власність земельних ділянок
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. — голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши заяви громадян про передачу їм у власність земельних ділянок, витяги з 
Державного земельного кадастру про земельні ділянки, проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність, технічні документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок, враховуючи висновки постійної комісії 
Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт З 
протоколу № 73 від 08.10.2019 року, пункт 4 протоколу № 74 від 27.11.2019 року, пункт 7 
пртоколу № 76 від 23.12.2019 року), у відповідності до п. 34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу 
України, запропонувала затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, виготовлену ФОП Юркевич В.А., 
ТОВ «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району». Затвердити проекти із 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, виготовлені ТОВ
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«Землевпорядне агентство», ТОВ «Компанія МЕГАПОЛІС», ТОВ «Межувальних», ФОП 
Гаврилей О.П., ТОВ «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», ТОВ 
«Виробничий центр ДЗК». Передати у власність земельні ділянки в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області громадянам згідно списку (додаток № 1, № 2). 
Попередити громадян про те, що: Право власності на земельну ділянку виникає з моменту 
його державної реєстрації; Громадяни зобов’язані справляти плату за землю відповідно 
до положень Податкового кодексу України. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійно діючу комісію Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища. Додаток № 1, № 2 список громадян: Опанасенко Лідія Василівна, Баштовий 
Василь Васильович, Канарський Євгеній Геннадійович, Бачковський Олександр Якович, Федченко 
Марина Олександрівна, Нєдєлку Віктор Іванович, Присяжнюк Валерій Дмитрович, Нєдєлку 
Наталія Леонідівна, Бібік Ірина Станіславівна, Марченко Віталій Васильович, Петренко Людмила 
Олександрівна, Остапчук Микола Денисович.
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 № 764-46-VII приймається, додається

15. СЛУХАЛИ: Про припинення дії рішення Калинівської селищної ради 
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; Чиж 
О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву Баклашової Л.В. за № 368/02-18 від 21.08.2019 щодо припинення 
дії рішення Калинівської селищної ради за № 402-21-VII від 07.12.2017 року «Про викуп 
земельної ділянки», враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 6 протоколу № 73 від 08.10.2018 р.), у 
відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала припинити дію рішення Калинівської 
селищної ради від 21.08.2019 року за № 402-21-VII «Про викуп земельної ділянки» в 
зв’язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки на земельну ділянку та за 
згодою заявника

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

Задане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 765-46-VII приймається, додається

В зал повернулися депутати Єфремов О.С. та депутат Ряполов С.В., які взяли участь у 
подальшому голосуванні

16. СЛУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

І
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради,
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розглянувши заяву Баклашової Л.В. від 18.11.2019 року за № 489/02-18 про викуп 
орендованої земельної ділянки, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, виготовлений ПП «КОНСАЛТ - СЕРВІС», 
рецензію на цей звіт, проведену рецензентом Третяк Оксаною Валентинівною (ліцензія 
срія АГ № 583253, видана державним комітетом України із земельних ресурсів на вид 
діяльності «земле оціночні роботи» 14.04.2011 року, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок серія АК № 00125 від 23.09.2005 року, 
посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок серія АК № 01839 від 05.06.2019 року), враховуючи наявність права 
власності на нерухомість, розташовану на вказаній ділянці (Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 171019826 від 
20.06.2019 року, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1855332932214), 
враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 7 протоколу № 74 від 27.11.2019 р.), у відповідності до 
п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 127, 128, 
134 Земельного кодексу України, запропонувала затвердити оцінну вартість земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0012 га, кадастровий № 
3221455800:06:005:0003, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вул. Центральна, 32-А, в розмірі 3 074,28грн (три тисячі сімдесят 
чотири грн. 28 коп). Передати у власність шляхом викупу Баклашовій Ларисі Василівні 
земельну ділянку несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 
3221455800:06:005:0003, площею 0,0012 га, розташовану в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Центральна, 32-А за ціною 3 074,28 грн. 
(три тисячі сімдесят чотири грн. 28 коп.) з врахуванням раніше оплаченого авансового 
платежу. Доручити селищному голові укласти від імені ради договір купівлі-продажу 
вказаної земельної ділянки, а також підписати інші, необхідні для вчинення цієї дії (угоди) 
документи. Після повної виплати вартості викупленої земельної ділянки розірвати 
договір оренди земельної ділянки, укладений між Л.В. Баклашовою та Калинівською 
селищною радою і посвідчений О.В. Бобковим - приватним нотаріусом Васильківського 
нотаріального округу Київської області 14.09.2007 року за № 2242, в зв’язку з продажем 
ділянки.

II
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву Скрипки А.В. від 19.08.2019 року за № 366/02-18 про викуп 
орендованої земельної ділянки, звіт № CRK-190328-1R про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, виготовлений ТОВ 
«Експертно-технічний центр «СТАТУС», рецензію на цей звіт, проведену рецензентом 
товарної біржі «Універсальна» Калинушка Галиною Василівною (сертифікат № 908/16 
від 21.11.2016, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок серія АК № 00489 від 10.07.2006 року, посвідчення про підвищення 
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серія АА № 4086 
від 06.09.2017 року), враховуючи наявність права власності на нерухомість, розташовану 
на вказаній ділянці (договір купівлі-продажу будівлі, посвідчений Носенко Г.А. - 
приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області 
26.04.2018 року за № 368), враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної 
ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього середовища (пункт 10 протоколу № 73 від 08.10.2019 р.), у 
відповідності до п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України запропонувала затвердити оцінну 
вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1582 га, 
кадастровий № 3221455800:01:030:0210, розташованої в межах смт Калинівка
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Васильківського району Київської області по вул. Проектна, в розмірі 329 200,00 грн 
(триста двадцять дев’ять тисяч двісті грн. 00 коп.). Передати у власність шляхом викупу з 
розстроченням платежу на 6 (шість) місяців Скрипці Аліні Віталіївні земельну ділянку 
несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 3221455800:01:030:0210, 
площею 0,1582 га, розташовану в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вул. Проектна за ціною 329 200,00 грн. (триста двадцять дев’ять 
тисяч двісті грн. 00 коп.) з врахуванням раніше оплаченого авансового платежу 32 088,26 
грн. (тридцять дві тисячі вісімдесят вісім гривня 26 копійок), що становить 297 111,74 грн. 
(двісті дев’яносто сім тисяч сто одинадцять грн. 74 коп.). Доручити селищному голові 
укласти від імені ради договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, а також 
підписати інші, необхідні для вчинення цієї дії (угоди) документи. Зобов’язати Скрипку 
Аліну Віталіївну сплати протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків частини платежу (з урахуванням 
авансового внеску). Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 
здійснювати шляхом погашення суми розстроченого платежу рівними частинами 
помісячно згідно з графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу. 
При цьому під час визначення розміру платежу враховувати індекс інфляції, встановлений 
Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший платіж, по 
місяць, що передує місяцю внесення платежу. У разі порушення строку погашення 
частини платежу покупець сплачує неустойку відповідно до умов договору купівлі- 
продажу та закону. Після повної виплати вартості викупленої земельної ділянки 
припинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між А.В. Скрипкою та 
Калинівською селищною радою і посвідченого Є.В. Тернюк - приватним нотаріусом 
Васильківського нотаріального округу Київської області 21.08.2018 року за № 1744, в 
зв’язку з продажем ділянки.

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 № 766-46-VII приймається, додається

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 59, технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Пушкіна, 23 та технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, яка 
розташована в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці 
Центральна, 86, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 1 протоколу 74 від 27.11.2019 року), 
керуючись ст. 14 Конституції України, у відповідності до п. 34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст.12, 
122, пункт 12 ст. 186 Земельного кодексу України, запропонувала затвердити технічну
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документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована в смт Калинівка, вул. 
Центральна, 59 Васильківського району Київської області, виготовлену Васильківським 
районним виробничим відділом Київської обласної філії державного підприємства 
«Центр Державного земельного кадастру». Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти, яка розташована в смт Калинівка, вул. Пушкіна, 23 Васильківського 
району Київської області, виготовлену Васильківським районним виробничим відділом 
Київської обласної філії державного підприємства «Центр Державного земельного 
кадастру». Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги, яка розташована в смт Калинівка, вул. Центральна, 86 
Васильківського району Київської області, виготовлену Васильківським районним 
виробничим відділом Київської обласної філії державного підприємства «Центр 
Державного земельного кадастру».
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 № 767-46-VII приймається, додається

Зал засідань покинув депутат Забарний В .О,, який не брав участі у подальшому 
голосуванні.

18. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви ТОВ «ОЛІМП-95»
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши заяву ТОВ «Олімп-95» за № 1243/02-20 від 02.12.2019 року щодо надання в 
постійне користування земельної ділянки площею 0,721 га по вулиці Залізнична, 160 в 
межах смт Калинівка Васильківського району Київської області, враховуючи висновки 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 3 протоколу № 76 від 23.12.2019 р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні запропонувала відмовити ТОВ 
«ОЛІМП - 95» в передачі в постійне користування земельної ділянки площею 0,721 га, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
Залізнична, 160, в зв’язку з тим, що вказана земельна ділянка перебуває в оренді іншої 
юридичної особи

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 № 768-46-VII приймається, додається

19. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 

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

ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву ТОВ «УКРКОТЕДЖБУД ПЛЮС» за № 1325/02-20 від
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23.12.2019 року про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж орендованої земельної ділянки в зв’язку зі зміною її 
конфігурації з метою впорядкування існуючих меж, враховуючи висновок постійної 
комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 5 
протоколу 76 від 23.12.2019 року), керуючись ст. 14 Конституції України, у відповідності 
до п. 34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону 
України «Про землеустрій», ст.12, 122, пункт 14 ст. 186 Земельного кодексу України, 
запропонувала дозволити ТОВ «УКРКОТЕДЖБУД ПЛЮС» замовити виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки площею 0,233 га, кадастровий № 3221455800:07:003:0014, розташованої в межах 
смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. Залізнична, 166-А, 
конфігурація якої змінюється. Готову технічну документацію подати на розгляд і 
затвердження сесії селищної ради.

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 № 769-46-VII приймається, додається

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради; 
Чиж О.В. - голова постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища
ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти, яка розташована в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
по вулиці Центральна, 59-В, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти, яка розташована в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 59-Г та технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, яка розташована в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, 57/9, заяву ПП «ОІС» від 
23.12.2019 року за № 1224/02-20 щодо затвердження технічної документації, враховуючи 
висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань 
будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (пункт 6 протоколу 76 від 23.12.2019 року), керуючись ст. 14 Конституції 
України, у відповідності до п. 34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.12, 122, пункт 14 ст. 186 Земельного кодексу України, запропонувала 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,5079 га, кадастровий № 
3221455800:01:031:0154, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 59-В, виготовлену ТОВ «Землевпорядне 
агентство». Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,6921 га, кадастровий № 
3221455800:01:031:0155, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 59-Г, виготовлену ТОВ «Землевпорядне 
агентство». Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0,093 га, кадастровий №
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3221455800:01:010:0084, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, 57/9, виготовлену ТОВ «Землевпорядне 
агентство».
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 № 770-46-VII приймається, додається

21. СЛУХАЛИ: Про прийняття коштів субвенції з районного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

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, врахувавши позитивні 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, керуючись п.27 ч.І ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення сесії 
Васильківської районної ради від 19.12.2019 року №416-34-VII «Про районний бюджет 
Васильківського району на 2019 рік» та статті 105 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи погодження постійної комісії з планування бюджету та фінансів 
Васильківської районної ради та постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін 
Калинівської селищної ради, запропонувала у з зв’язку з отриманням із районного 
бюджету субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій збільшити 
дохідну частину спеціального фонду (бюджет розвитку ) селищного бюджету по ККД 
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» у сумі 500 000,00 грн. Відповідно 
збільшити видатки по коду ТПКВКМБ - 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» на суму 500 000,00грн. КЕКВ - 3132 - 500 000,00 грн. в 
грудні 2019 року Внести зміни до Програми соціально - економічного та культурного 
розвитку селища Калинівка на 2016-2019рр. Контроль за виконанням даного 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 № 771-46-VII приймається, додається

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

Задану пропозицію голосували «за»/- 1 «проти» - 0, «утрималось» - 0.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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