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Жабинець Андрій Миколайович 
Капшук Ніна Григорівна 
Беспала Тетяна Григорівна 
Новікова Леся Олександрівна 
Малюга Валентина Дмитрівна 
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 
Бондарук Сергій Олегович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на сорок восьмій сесії 10.04.2020 року 

Калинівської селищної ради VII скликання
1 Підобід Тетяна Валеріївна
2 Івасенко Іван Іванович
3 Ланова Тетяна Іванівна
4 Забарний Володимир Олександрович
5 Єфремов Олександр Сергійович
6 Волков Андрій Володимирович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
48 сесії VII скликання

10.04.2020 року

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

смт Калинівка

22 депутати
16 депутатів
6 депутатів
Олексенко Ю.О.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виконання селищного бюджету за І квартал 2020 року
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
2. Про затвердження змін до програми захисту населення і території 

Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018 - 2020 роки

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

3. Про затвердження змін до Калинівської селищної програми «Турбота» на 
2015-2020 роки

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

4. Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства смт Калинівка Васильківського району Київської 
області на 2020-2022 роки та про відшкодування різниці в тарифах КП 
«Калинівкаблагоустрій»

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

5. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства.

Доповідач: Дмитренко С.В. - директор КП «Калинівкаблагоустрій»; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
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6. Про затвердження договорів на відновлення газону на футбольних полях в 
смт Калинівка після зимового періоду

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

7. Про капітальний ремонт доріг
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний 

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

8. Про проведення робіт з щебеневої висипки по вулицях в смт Калинівка
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний 

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

9. Про затвердження договору на ремонт насосу КНС
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний 

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

10. Про капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Залізнична, 
170 до повороту на «Епіцентр» у смт Калинівка, Васильківського району, Київської 
області

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

11. Про затвердження договору на гідродинамічне очищення каналізаційної 
мережі

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

12. Про затвердження договору на капітальний ремонт бетонного вимощення 
фундаменту навколо багатоповерхових житлових будинків

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

13. Про затвердження договору на капітальний ремонт проїзду з тротуарами 
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

14. Про затвердження договору на капітальний ремонт будівлі «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садочок) «Весняночка»

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

15. Про затвердження договору на ремонт системи водовідведення (самопливної 
каналізації) по вул. Центральна, 57

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

16. Про затвердження договору на капітальний ремонт мережі водовідведення 
по вул. Центральна

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

17. Про затвердження договору на виконання робіт з улаштування водогону
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Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний 
бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін

18. Про затвердження договору на проведення відеообстеження та 
встановлення насосу на існуючій свердловині
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

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

20. Про затвердження договору на проектні роботи по об’єкту «Будівництва 
допоміжної будівлі скейт парку
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

21. Про затвердження договору на виконання проектних робіт капітальний 
ремонт доріг
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

22. Про затвердження договору на капітальний ремонт тротуару по вул. 
Центральна
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

23. Про затвердження договору на благоустрій території біля роллердром 
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

24. Про затвердження договору на проведення капітального ремонту 
приміщення Калинівської селищної ради по вул. Центральна, 57
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

25. Про затвердження договору на благоустрій території по вул. Центральна 
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

26. Про затвердження договору на виконання проектно-кошторисних робіт 
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

27. Про затвердження договору на благоустрій кладовища з частковим 
видаленням дерев
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

28. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт 
Калинівка Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області 
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

29. Про внесення змін до рішення № 751-46-VII від 24.12.2019 р. «Про 
Калинівський 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

Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок денний за основу, 
згідно з розпорядженням № 26 від 08.04.2020 року про скликання сесії.
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За дану пропозицію голосували “за” - 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

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

Беспала Т.Г. - голова бюджетної комісії Калинівської селищної ради запропонувала 
внести доповнення до 12 питання порядку денного: «Про затвердження договору на 
капітальний ремонт бетонного вимощення фундаменту навколо багатоповерхових 
житлових будинків» доповнивши будинок за адресою: вул. Центральна 57-В на суму 
265 000,00 грн, питання було попередньо розглянуто на засіданні постійних комісій з 
питань бюджету, фінансів і цін, комісії з питань управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв’язку.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « - хто за те, щоб прийняти доповнення до 12 
питання порядку «Про затвердження договору на капітальний ремонт бетонного 
вимощення фундаменту навколо багатоповерхових житлових будинків» доповнивши 
будинок за адресою: вул. Центральна 57-В на суму 265 000,00 грн.
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

Доповнення приймається до 12 питання порядку денного.

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

Беспала Т.Г. - голова бюджетної комісії Калинівської селищної ради запропонувала 
внести питання до порядку денного: «Про затвердження договору на благоустрій 
кладовища з частковим видаленням дерев» з ТОВ «ТЕХНОБУД 2020» на суму 198 000,00 
грн., питання було попередньо розглянуто на засіданні постійних комісій з питань бюджету, 
фінансів і цін, комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського 
харчування, транспорту і зв’язку.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « - хто за те, щоб внести питання до порядку 
денного: «Про затвердження договору на благоустрій кладовища з частковим видаленням 
дерев» з ТОВ «ТЕХНОБУД 2020» на суму 198 000,00 грн,
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти”- 0, “утрималось” - 0.

Доповнення приймається до порядку денного.

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

Шовтенкот Ю.В. - депутат Калинівської селищної ради запропонував внести до порядку 
денного питання : «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
смт Калинівка Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області». 
Питання було попередньо розглянуто на засіданні постійної комісії.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт 
Калинівка Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області» 
За дану пропозицію голосували “за”- 17, “проти” - 0, “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: - « у кого є доповнення до порядку денного?» 
Доповнень нема.
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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 виконання селищного бюджету за І квартал 2020 року
Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 

голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, відповідно до 
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін та пункту 8 статті 78 Бюджетного Кодексу України, запропонувала 
затвердити доходи селищного бюджету за перший квартал 2020 року по загальному фонду 
в сумі 10 969 617,09грн. по спеціальному фонду 1 516 479,70 грн. Затвердити видатки 
селищного бюджету загального фонду за перший квартал 2020 року в сумі 3 750 147,97 
ррн., та видатки спеціального фонду в сумі 1 211 423,96 грн.

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 № 799-48-VII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до програми захисту населення і 
території Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018 - 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, розглянувши проект змін до 
програми захисту населення і території Калинівської селищної ради від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018 - 
2020 роки, у відповідності до ст..28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», та статті 75,75-1 пункту 1 статті 76 та п.49 Прикінцевих та перехідних положень 
Бюджетного Кодексу України, запропонувала затвердити зміни до Програми захисту 
населення і території Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018 - 2020 
роки (додається). Затвердити рішення виконавчого комітету №26-03 від 19.03.2019 року 

Про перерозподіл кошторисних призначень загального фонду селищного бюджету в 
січні 2020 р.» Виділити додатково кошти з селищного бюджету на фінансування 
зазначеної програми в сумі 300 000,00 гривень для забезпечення реалізації завдань 
програми, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
4. 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.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 800-48-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до Калинівської селищної програми 
<Турбота» на 2015-2020 роки
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Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши проект 
рішення Калинівської селищної ради змін до програми «Турбота» на 2015-2020 роки, 
відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України враховуючи позитивний висновок 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін, запропонувала затвердити зміни 
до Калинівської селищної програми «Турбота» на 2015-2020 роки (додається). Виділити 
кошти з селищного бюджету на фінансування зазначеної програми для забезпечення 
реалізації завдань програми в сумі 100 000,00грн.(згідно змін) 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» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 801-48-VII приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства смт Калинівка Васильківського району 
Київської області на 2020-2022 роки та 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 затвердження Програми реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства смт Калинівка Васильківського району 
Київської області на 2020-2022 роки та про відшкодування різниці в тарифах КП 
«Калинівкаблагоустрій», в зв’язку із затвердженням тарифів на вивіз ТПВ нижче 
економічно обгрунтованих, відповідно до «Програми реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства смт Калинівка на 2020-2022 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 затвердити Програму реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства смт Калинівка Васильківського району 
Київської області на 2020-2022 роки. (Додається). Відшкодувати КП 
«Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 34 093,92 грн., за перший квартал 2020 
року згідно з розрахунком для приватного сектору. Відшкодувати КП 
«Калинівкаблагоустрій» різницю в тарифах в сумі 32 115,00 грн., за перший квартал 2020 
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 № 802-48-VII приймається, додається.
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5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунального підприємства

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 
доповідну записку КП «Калинівкаблагоустрій» про затвердження Програми фінансової 
підтримки комунального господарства смт Калинівка Васильківського району Київської 
області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв’язку, керуючись ст..91 Бюджетного Кодексу 
України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в України запропонував 
затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства (програма 
додається). 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 № 803-48-VII приймається, додається.

в. СЛУХАЛИ: Про затвердження договорів на відновлення газону на футбольних 
полях в смт Калинівка після зимового періоду.
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 комерційні 
пропозиції ТОВ «ЕЛЕКТРОМАГ» щодо відновлення газону (вичісування, аерація, 
підживлення добривом, обробка від хвороб, підсів газонних трав) на футбольному полі 
стадіону та мініполі біля стадіону в смт Калинівка після зимового періоду, врахувавши 
позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до пп. 4 п. а. 
ст. 28, п.43 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
запропонувала затвердити договір на відновлення газону футбольного поля на стадіоні в 
смт Калинівка Васильківського району Київської області після зимового періоду на суму 
118 650,00 грн. з ТОВ «ЕЛЕКТРОМАГ». Затвердити договір на відновлення газону 
мініполя на стадіоні смт Калинівка Васильківського району Київської області після 
зимового періоду на суму 14 700,00 грн. з ТОВ «ЕЛЕКТРОМАГ». Доручити селищному 
голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету 
Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 804-48-VII приймається, додається.

~. СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт доріг
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 комерційні 
пропозиції ТОВ «Юнідорбуд» щодо виконання капітального ремонту доріг у смт
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Калинівка, проектно-кошторисну документацію, експертні звіти ТОВ «Науково- 
в иробнича фірма «Інпроект», 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 проектно-кошторисну 
д: кументацію та договори на виконання таких робіт: а) «Капітальний ремонт дорожнього 
покриття проїзної частини доріг загального користування по пров. Парковий в смт. 
Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 311 341 ,60 грн. з ТОВ 
«Юнідорбуд»; б) «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини доріг 
загального користування по пров. Промисловий в смт. Калинівка Васильківського району 
Київської області» на суму 401 513,00 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»: в) «Капітальний ремонт 
д рожнього покриття проїзної частини дороги загального користування по пров. Зоряний 
в смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 874 406,40 грн. з 
7ОВ «Юнідорбуд»; г) «Капітальний ремонт дороги технічного проїзду від вул. Героїв 
України до пров. Зоряного у смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на 
д му 451 380,00 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»; г) «Капітальний ремонт дорожнього покриття 
проїзної частини доріг загального користування по вул. Нова у смт. Калинівка 
Васильківського району Київської області» на суму 1 256 092.00 грн. з ТОВ «Юнідорбуд». 
д Капітальний ремонт дороги технічного проїзду від вул. Нова до вул. Молодіжна в смт. 
Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 260 400,00 грн. з ТОВ
• Юнідорбуд»; е) «Капітальний ремонт проїзної частини дороги загального користування 
від пров. Механізаторів до вул. Лісова) в смт. Калинівка Васильківського району 

Київської області» на суму 1 445 541,20 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»; є) «Капітальний ремонт 
де рожнього покриття проїзної частини дороги загального користування по вул. Сонячна в 
смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 496 278.80 грн. з ТОВ 
«Юнідорбуд»; ж) «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини доріг 
загального користування по вул. Короленка в смт. Калинівка Васильківського району 
Київської області» на суму 1 083 989,60 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»; з) «Капітальний ремонт 
проїзної частини дороги загального користування по вул. Ватутіна в смт. Калинівка 
Юсильківського району Київської області» на суму 1 052 745,60 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»; 
и) Капітальний ремонт проїзної частини дороги загального користування до нового 
.садовища (тупіковий) з облаштуванням парковки, в смт. Калинівка Васильківського 
району Київської області» на суму 1 458 683,00 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»; і) «Капітальний 
ремонт проїзної частини дороги загального користування по вул. Паркова (від вул. 
Польова до вул. Паркова,8) з розширенням під облаштування парковки біля дитячого 
садочку», в смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму

-~9 982,60 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»; ї) «Капітальний ремонт проїзної частини дороги 
загального користування по вул. Паркова (від вул. ГІаркова.Ю до вул. Лисенка) в смт. 
Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 915 343,60 грн. з ТОВ 
Юнідорбуд»; й) «Капітальний ремонт проїзної частини дороги загального користування 

пс вул. Паркова (від вул. Лисенка до вул. Л.Українки) в смт. Калинівка Васильківського 
району Київської області» на суму 1 199 401,60 грн. з ТОВ «Юнідорбуд»; к) «Капітальний 
ремонт бар’єрного огородження, розворотного майданчику, по вул. Залізнична в смт. 
Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 120 000,00 грн. з ТОВ 
-Юнідорбуд»; л) «Капітальний ремонт заїзду по вул. Залізнична до №100-А, Б, В в смт. 
Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 123 000,00 грн. з ТОВ
• Юнідорбуд»; Доручити селищному голові Олексенко 10.0. укласти відповідні договори 
на вищевказані роботи, авторський та технічний нагляд. Головному бухгалтеру 
Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської 
селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.
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Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 805-48-VII приймається, додається.

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

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «Юнідорбуд» щодо проведення робіт з щебеневої висипки по вулицях в 
смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договори з ТОВ «Юнідорбуд» на 
поточний ремонт (щебенева висипка дороги) по таких вулицях в смт Калинівка: а) по вул. 
Кільцева на суму 196 300,00 грн.;б) по пров. Квітковий на суму 199 500.00 грн.; Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори на вищевказані роботи. 
Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до 
бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін

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

Задане питання голосували «за» - 17. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 806-48-VII приймається. додається.

9. СЛУХАЛИ: . Про затвердження договору на ремонт насосу КНС
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 лист КП 

«Калинівкаблагоустрій» та комерційну пропозицію ФОП Якубовський Ю.Г. щодо 
проведення ремонту насосу з заміною запчастин по вул. Садова в смт Калинівка, 
врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, та 
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» запропонувала затвердити договір щодо 
проведення ремонту насосу КНС DMT з заміною запчастин по вул. Садова в смт 
Калинівка, на загальну суму 14 200,00 грн. з ФОН Якубовський Ю.Г. Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на вищезазначені роботи. 
Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до 
бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 807-48-VII приймається, додається.

10. СЛУХАЛИ: Про капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. 
Залізнична, 170 до повороту на «Епіцентр» у смт Калинівка, Васильківського 
району, Київської області
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Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «Світло Монтаж» щодо капітального ремонту мереж вуличного 
освітлення в смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення по вул. Залізнична. 170 до повороту на «Епіцентр» у смт 
Калинівка, Васильківського району. Київської області» з ТОВ «Світло Монтаж» на суму 

2 911.00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
вищевказані придбання. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко 
В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0. «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 808-48-VII приймається, додається.

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на гідродинамічне очищення 
каналізаційної мережі

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «Гідрохімсервіс» щодо проведення гідродинамічного очищення 
каналізаційної мережі у смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів і цін, постійної комісії з питань управління 
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, відповідно до п. 23, п. 43 
от 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» запропонувала затвердити 
договір щодо гідродинамічного очищення каналізаційної мережі за адресами: вул. 
Залізнична, вул. Л.Українки, вул. Щорса, вул. Короленка. вул. Польова, вул. Лисенка, 
колодязі 2 шт., очищення КНС по вул. Залізничній у смт Калинівка з ТОВ 
Гідрохімсервіс» на суму 180 000,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 

укласти відповідний договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської 
селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 

селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 18, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 809-48-VII приймається, додається

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт бетонного 
бимошєння фундаменту навколо багатоповерхових житлових будівель

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
пропозицію ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН», щодо капітального ремонту бетонного вимощення
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: ндаменту навколо багатоповерхових будинків, врахувавши позитивні рекомендації 
комісії з питань бюджету, фінансів і цін, комісії з питань управління комунальною 
власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
.вслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, відповідно до ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» запропонувала затвердити 
договір на капітальний ремонт фундаменту (бетонне вимощення) навколо 
багатоповерхових житлових будинків: вул. Лисенка. 1, на суму 120 000,00 грн.; вул. 
Центральна, 70, на суму 120 000,00 грн.; вул. Центральна, 72, на суму 120 000,00 грн.; 
провулок Новий, 22, на суму 130 000,00 грн.; вул. Садова. 31. на суму 120 000.00 грн.; вул. 
Центральна, 63, на суму 297 000,00 грн.; вул. Паркова. 2. на суму 299 000.00 грн ( ремонт 
частини бетонного вимощення фундаменту); вул. Центральна. 57-В. на суму 265 000,00 
грн в смт Калинівка Васильківського району Київської області з ТОВ «БУД ПРОМ 
Л.МІН». Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані 
роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести 
відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, 
фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 810-48-VII приймається, додається

'. 3. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт проїзду з 
троту арами

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.

ИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР» щодо 
капітального ремонту проїзду з тротуарами, врахувавши позитивні рекомендації комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» запропонувала затвердити договір на капітальний ремонт 
проїзду з тротуарами за адресами: вул. Центральна. 61. на суму 1 402 092,00 грн.; пров. 
-і:вий. 20, на суму 1 319 085,00 грн.; вул. Паркова. 2. на суму 1 495 005.00 грн. в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області з ВИЮБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ 

ТПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР». Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради 
Максименко В. Я. внести відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 811-48-VII приймається, додається

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт будівлі 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) «Весняночка»
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Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
секшної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
■ропозицію ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА 
«СПЕКТР» щодо капітального ремонту будівлі, врахувавши позитивні рекомендації 
комісії з питань бюджету, фінансів і цін. відповідно до ст. 26 Закону України «Про 
юшіеве самоврядування в Україні» запропонувала затвердити договір на капітальний 
ремонт будівлі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) «Весняночка» у смт 
Калинівка Васильківського району Київської області з ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР» на суму 1 481 000.00 грн. Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. Головному 
бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні зміни до 
'< лжету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
■- 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 № 812-48-VII приймається. додається

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на ремонт системи водовідведення 
самопливної каналізації) по вул. Центральна, 57

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. 
МІСТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 
■іл ГОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» щодо ремонту водовідведення (самопливної каналізації) по 
■уз Центральна, 57, врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, 
фінансів і цін, комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
£ . пального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського
ж_г- вання. транспорту і зв’язку, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» запропонувала затвердити договір на капітальний ремонт 
. стеми водовідведення (самопливної каналізації) по вул. Центральна, 57, у смт Калинівка 
Васильківського району Київської області на суму 120 000,00 грн. з ТОВ «БУД ПРОМ 
ДАЛИ Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані 
роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести 
відповідні зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього 
з „.пня покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, 
фінансів і цін

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
”І ЄКТ рішення.

Задане питання голосували «за» - 17. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 813-48-VII приймається, додається

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт мережі 
в/товідведення по вул. Центральна

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. 
МІ СТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР» 
■одо капітального ремонту мережі водовідведення по вул. Центральна, врахувавши 
■озитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, комісії з питань
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управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, 
торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, відповідно 
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
ствердити договір на капітальний ремонт мережі водовідведення по вул. Центральна у 

смт Калинівка Васильківського району Київської області на суму 694 379,00 грн. з 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР» 
Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. 
Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні 
зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
□. класти 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 № 814-48-VII приймається, додається

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на виконання робіт з улаштування 
водогону
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
■ д ФОП Полеся А.В. щодо виконання робіт з улаштування водогону, врахувавши 
позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, комісії з питань
“гівління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, 

торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, відповідно 
jo ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
затвердити договір на капітальний ремонт паркану біля РЧВ ( насосної станції другого 
- дйому та на суму 79 000.00 грн. з ФОП Полеся А.В. Затвердити договір на капітальний 
ремонт каналізації фільтрувальної станції по вул. Центральна, 59-Д. смт Калинівка 
Ю.ильківського району Київської області на суму 134 000,00 грн. з ФОП Полеся А.В. 
Затвердити договір на капітальний ремонт водогону для промивки фільтрів очистки води 
■ід РЧВ до фільтрувальної станції по вул. Центральна, 59-Д смт Калинівка 
Васильківського району Київської області на суму 292 000.00 грн з ФОП Полеся А.В. 
Затвердити договір на капітальний ремонт водопроводу від свердловини «Центральна 
Jfe80 у смт Калинівка Васильківського району Київської області до фільтрувальної станції
■ - суму 298 000,00 грн. з ФОП Полеся А.В. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
■класти договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної 
рий 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 
рроект рішення.

Задане питання голосували «за» - 17. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 815-48-VII приймається, додається

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на проведення відеообстеження та 
к'анивлення насосу на існуючій свердловині

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

ТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію
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від ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВБУРМАШ» щодо проведення 
г.деообстеження з заміною насосу на існуючій свердловині, врахувавши позитивні 
рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, комісії з питань управління 
кс мунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, відповідно до ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити 
договір на послуги відеообстеження з заміною насосу на існуючій свердловині по вул. 
Центральна, 59, смт Калинівка Васильківського району Київської області на суму 
"000,00 грн. з ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КИЇВБУРМАШ». 
Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи. 
Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести відповідні 
зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і 
шн

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 № 816-48-VII приймається, додається

19. СЛУХАЛИ Про затвердження договорів на капітальний ремонт дахів 
Багатоквартирних житлових будинків у смт Калинівка та направлення на 
експертизу кошторисну документацію

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. 
МІСТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 

та відповідні документи ПП «ЕКСПЛУАТАЦІЯ» про капітальний ремонт дахів 
бгат^квартирних житлових будинків, врахувавши позитивні рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів і цін. відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України 
<Ц-. місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на виконання 
капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. 
Центральна, 72, смт Калинівка Васильківського району Київської області з ПП 
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ» на суму 288 902, 40 грн. (з технаглядом). Затвердити договір на 
■конання капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку за адресою: 
»;•' Центральна, 74. смт Калинівка Васильківського району Київської області з ПП 
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ» на суму 292 898, 00 грн. (з технаглядом). Затвердити договір на 
■конання капітального ремонту даху багатоквартирного житлового будинку за адресою:, 
»;• з Паркова, 2, смт Калинівка Васильківського району Київської області з ПП 
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ» на суму 237 400, 00 грн. (з технаглядом). Направити на проведення 
вспертизи проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту даху 
іиатоквартирних житлових будинків: вул. Центральна. 80 на суму 476 000.00 грн.;
• ■ Садова, 31 на суму 552 100,00 грн.; Центральна. 63 на суму 1 499 958,00 грн. в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області. Доручити селищному голові 
і іексенко Ю.О. укласти відповідні договори на вищевказані роботи, технічний нагляд.
І . зному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до 
Ьоджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
а. постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

ТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
Проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 17. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Резх 'льтати поіменного голосування додаються.
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ВИРІШИЛИ: рішення № 817-48-VII приймається, додається

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на проектні роботи по об’єкту 
дівництва допоміжної будівлі скейт-парку»

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. 
ВИСТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 
ФОП Бурденюк Ігор Богданович , врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з 
сттань бюджету, фінансів і цін. відповідно до п. 23. п. 43 ст. 26 закону України «Про 
« сневе самоврядування в Україні запропонувала затвердити договір на проектні роботи 
■о об'єкту Будівництва допоміжної будівлі скейт-парку по вулиці Центральна, 59-В у смт 
Калинівка Васильківського району Київської області на суму 90 000,00 грн. з ФОП 
Бурденюк Ігор Богданович Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти 
■ дл. відний договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної 
ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль 
з, виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
ттань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 818-48-VII приймає і ься. додається

21. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на виконання проектних робіт 
капітальний ремонт доріг

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
■екшної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін. 
ВИСТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 
7 DB ■ МЕРЕЖА ДОРІГ» щодо виконання проектних робіт у смт Калинівка, врахувавши 
■пзитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін. відповідно до 
т 23. п. 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Нкропонувала затвердити договір на виконання проектно-кошторисної документації з 
ТОЗ «МЕРЕЖА ДОРІГ» на об’єкти: «Капітальний ремонт дорожнього покриття 
■втомобільних стоянок по вул. Центральна. 57 в смт. Калинівка Васильківського району 
Київської області» на суму 20 000,00 грн.; «Капітальний ремонт паркування біля 
вентрального парку в смт. Калинівка Васильківського району Київської області» на суму 
ЗВ А-І.ООгрн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідні договори 
і. вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко 
1 Я внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням 
*огс рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань 
Ье джету. фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 819-48-VII приймається, додається

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на капітальний ремонт тротуару по 
«у.і. Центральна

Доповідач: Олексенко 10.0. - селищний голова. Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
-Є.--ЩН0Ї ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін. 
зИС ТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію
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ТОВ БУД ПРОМ ЛАЙН» врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
Йоджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про місцеве 
—-.урядування в Україні», запропонувала затвердити договір на капітальний ремонт 
трстуару по вул. Центральна з ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» на суму 299 000,00 грн. 
Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказані 
роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. Я. внести 
міни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення 
■скласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, фінансів і

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
"■ .'.<7 рішення.

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 820-48-VIІ приймається, додається

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на благоустрій території біля 
ркіердром

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова. Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
■сжшної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін. 
з іі і ТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 

і ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР», 
кад -завши позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, 
Йзповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
■ктр: пснувала затвердити договір на капітальний ремонт території (благоустрій) біля 
|Ввердрому у смт Калинівка Васильківського району Київської області з ВИРОБНИЧО- 
ЖіМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР» на суму 298 000,00 
фЕ Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на 
■Мвевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
л. звести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього 
рмеяня покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, 
фвинсів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 821-48-VII приймається, додається

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на проведення капітального 
нту приміщення Калинівської селищної ради по вул. Дентальна, 57

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова. Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
•t-- д-ої ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін. 
зРл ТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний головаРозглянувши комерційну пропозицію 

ЮБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «СПЕКТР» 
€Д?ПОУ 13715172, врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, 
фкнсів і цін, керуючись п. 4, ч. а, ст. 28. ст. 40 Законом України «Про місцеве 

урядування в України», запропонувала затвердити договір на проведення 
■игд-зльного ремонту приміщення Калинівської селищної ради по вул. Центральна, 57 на 

1 498 000,00 грн. з ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО- 
Н|?МА "СПЕКТР». Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
■■деухазані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
JL вести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Кон троль за виконанням цього
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~ -.--.я покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету, 
О--І.-СІВ і цін.

ВИСТУ ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
Цроект рішення.

Задане питання голосували «за» - 17. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Резх льтати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 822-48-VII приймається, додається

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на благоустрій території по вул. 
Центральна

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова. Максименко В.Я. - головний 
S*».' j.~ep селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 
лє ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну 
■з»: ~ . зицію ТОВ «ДЕКОЛЕНД» врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з 
Иитінь бюджету, фінансів і цін, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 закону України «Про 
Вйакве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на капітальний 
рент і благоустрій) території по вул. Центральна смт Калинівка Васильківського району 
Київської області, (яка примикає до територій вул. Центральна 70-76) з ТОВ 
Н^КОЛЕНД» на суму 298 000,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. 
Икисти відповідний договір на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської 
Неміцної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської селищної ради, 
■■-■роль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
^^■шної ради з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 823-48-VII приймається, додається

L J

2п. СЛУХАЛИ: Про затвердження договору на виконання проектно- 
■ж вгорнених робіт

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

У ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 
Белов О.Ю., врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 

ету, фінансів і цін, комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
нального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського 
■•вання, транспорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України «Про 

самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на виконання 
г:-;о-кошторисної документації з ФОП Бєлов О.Ю.на об’єкти: «Реконструкція 
роводу водопостачання по вул.. Паркова в смт. Калинівка Васильківського району 
кої області» стадія «РП» на суму 177 919,20 грн.; «Реконструкція трубопроводу 

юстачання по вул.. Польова в смт. Калинівка Васильківського району Київської 
ті» » стадія «РП» на суму 149 143,20 грн.; Доручити селищному голові Олексенко 

”. укласти відповідні договори на вищевказані роботи. Головному бухгалтеру 
йвської селищної ради Максименко В. Я. внести зміни до бюджету Калинівської 
ної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
івської селищної ради з питань бюджету, фінансів і цін.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 

ягг рішення.
Задане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
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ВИРІШИЛИ: рішення № 824-48-VII приймається, додається

2~. € Л УХАЛИ: Про затвердження договору на благоустрій кладовища з частковим 
■■діленням дерев

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова, Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
■пишної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін. 
ё И< ТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційну пропозицію 
1 ? ТЕХНОБУД 2020», щодо проведення робіт з благоустрою кладовища з частковим 
■паленням дерев, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
Ьоожету. фінансів і цін, комісії з питань управління комунальною власністю, житлово- 
■■г. пального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського 
■фчування, транспорту і зв’язку, відповідно до п. 23, п. 43 ст. 26 Закону України «Про
■ іспеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити договір на надання послуг
■ - иг устрою кладовища з частковим видаленням дерев по вулиці Лісова смт Калинівка 
Ькжльківського району Київської області з ТОВ «ТЕХНОБУД 2020» на суму 198 000,00 
ш - Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти відповідний договір на 
^■■евказані роботи. Головному бухгалтеру Калинівської селищної ради Максименко В. 
і. к-ести зміни до бюджету Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань бюджету,

СІВ І ЦІН.

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

і- дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0
? езультати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 825-48-VII приймається, додається

28. СЛУХАЛИ: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 
Сиг-чи’ меж смт Калинівка Калинівської селищної ради Васильківського району 
Кл < ь кої області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова,; Чиж О.В. - голова постійної комісії з 
(■■--і будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
■ал. тишнього середовища

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши проект 
строю щодо встановлення (зміни) меж смт Калинівка Калинівської селищної ради 

Мвжіьківського району Київської області, виготовлений ТОВ «Межувальник», 
= - ючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 

Ктхнь будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
■колишнього середовища (пункт 1 протоколу № 80 від 08.04.2020 р.), у відповідності до 
ирш 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
III . 173 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій» 
Ви -1 п: нувала погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт 
ІЬкнівка Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
«і■ рішення.

дане питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 826-48-VII приймається, додається

2< СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення № 751-46-VII від 24.12.2019 р. 
Кхзинівський селищний бюджет на 2020 рік»
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Доповідач: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради; Беспала Т.Г. - 
г с лова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 
“сзитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та статті 78 
Бюджетного Кодексу України, запропонувала Загальний фонд за рахунок вільного 
залишку коштів загального фонду селищного бюджету станом на 01.01.2020 року 
збільшити видатки загального фонду в умі 1 295 189,00 грн., а саме:_а) КПКВК БМС - 

116071 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 
'ірунтованих витрат на їх виробництво (надання) КЕКВ 2610 - 66209,00 грн. б) 

КПКВК БМС - 0116017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 
житлово-комунального господарства КЕКВ 2240- 91 200,00 грн. в) КПКВК БМС - 
І‘.16020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
їиробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги КЕКВ 2610— 
519 130,00 грн. г) КПКВК БМС - 0118110 Заходи запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха КЕКВ 2282- 200 000,00 грн. д) 
* ЛКВК БМС - 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» КЕКВ - 2730 - 300 000,00 грн. е) КТКВК БМС 0116030 Організація 
ї югоустрою населених пунктів КЕКВ 2240 - 118 650,00 грн._2. Провести перерозподіл 

■ошторисних призначень по загального фонду селищного бюджету по: а)КТКВК БМС 
1116030 Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2210 - - 350 000,00 грн. 
КЕКВ 2240 - +350 000,00 грн.
й

КФК КЕКВ січень всього
•110180 2282 -100 000,00 - 100 000,00
<•118110 2282 +100 000,0 +100 000,00

Спеціальний фонд 1. Провести перерозподіл кошторисних призначень по 
Ииешальному фонду(бюджет розвитку) селищного бюджету по: а) КТКВК БМС 0116030 

Ст анізація благоустрою населених пунктів КЕКВ 3122 - - 1700 000,00 грн. КЕКВ 
- 3500 00,00 грн. КЕКВ 3132 - - 2300 00,00 грн. б) КТКВК БМС 0116011 

Ессплч атація та технічне обслуговування житлового фонду КЕКВ 3131 - -850 
•С :рн в) КТКВК БМС - 0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
лц:- -кньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету КЕКВ 3132 - +6 853 

грн. г) КТКВК БМС - 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
»-і - є ріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

нної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад обсяг 
ж» торису необхідних для сплати КЕКВ 3132 - +1 496 499,00 грн. д) КПКВК БМС - 
•І.' І” Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
^—царства КЕКВ 3132- - 530 000,00грн КЕКВ 3142- + 330 000,00грн е) ТПКВКМБ - 

-Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 
. 2 j 000,00 грн. КЕКВ - 3132 - +200 000,00 грн. 2. За рахунок залишку коштів іншої 

^Мвеяпії на соціально-економічний розвиток окремих територій, отриманої із районного 
Ifc ; - .-ту у 2019 році збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) 
ИИ_-:ого бюджету по ТПКВКМБ - 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально
го* мінного розвитку територій» КЕКВ - 3132 на суму 500 000,00 грн. 3. За рахунок 

■■пвьодження коштів до спеціального фонду(бюджету розвитку) селищного бюджету на 
дв 1 496 499,00грн. збільшити доходи спеціального фонду (бюджету розвитку) 

ного бюджету, а саме: по КБК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у 
- ю інфраструктури населеного пункту» на суму - 1 199 387,00грн. по КБК
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ОФІСНУ • Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
■розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу» 
е. суму - 297 112,00 грн. Та відповідно збільшити видатки (бюджету розвитку) 
■■■■ого бюджету по КТКВК БМС - 0117461 - Утримання та розвиток 
■■■мобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
■Цжету КЕКВ 3132 на суму 1 496 499,00 грн. 4. Внести зміни до додатків №1, 2,3,6,7
■ вакласти їх у новій редакції.

ПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
фхг рішення.
■ jB&e питання голосували «за» - 17, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
^^рьтати поіменного голосування додаються.
з> - ' ТІ ИЛИ: рішення № 827-48-VII приймається, додається

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

■ікання'?

За дану пропозицію голосували «за» - J 7, «проти» - 0, «утрималось» - 0.

І . :я закриття сесії селищний /голова подякувала всім присутнім депутатам за 

 

реве дену роботу, нагадала про вчасні подання декларацій. Та повідомила, що всі роботи 
фпся згідно прийнятої черговості

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Ю.О. ОЛЕКСЕНКО
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