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СПИСОК ДЕПУТАТІВ,
присутніх на сорок дев’ятій сесії 12.06.2020 року 

Калинівської селищної ради VII скликання
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Бондарук Сергій Олегович 
Капшук Ніна Григорівна 
Беспала Тетяна Григорівна 
Новікова Леся Олександрівна 
Горбач Тетяна Вікторівна 
Чунь Марія Володимирівна 
Мизюра Світлана Миколаївна 
Дмитренко Валентина І Іетрівна 
Шовтенко Юрій Володимирович 
Дубовик Юлія Іванівна 
Єфремов Олександр Сергійович 
Ладинська Олена Дмитрівна 
Чиж Оксана Василівна
Сябренко Світлана Миколаївна

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на сорок дев’ятій сесії 12.06.2020 року 

Калинівської селищної ради VII скликання
1 Підобід Тетяна Валеріївна
2 Івасенко Іван Іванович
3 Ланова Тетяна Іванівна
4 Забарний Володимир Олександрович
5 Малюга Валентина Дмитрівна
6 Волков Андрій Володимирович
7 Ряполов Сергій Володимирович
8 Жабинець Андрій Миколайович
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УКРАЇНА 
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Васильківського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
49 сесії VII скликання

12.06.2020 року

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

смт Калинівка

22 депутати
14 депутатів
8 депутатів
Олексенко Ю.О.

В залі присутні члени ГО «Право та захист Васильківщини», які проводять відео- 
зйомку.

На порядок денний сорок дев'ятої позачергової сесії VII скликання виносяться наступні 
питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утворення центру надання адміністративних послуг Калинівської 
селищної ради та затвердження Положення Центру надання адміністративних 

е послуг Калинівської селищної ради
Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст І категорії - юрисконсульт; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

2. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
«Центр надання адміністративних послуг»

Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст І категорії - юрисконсульт;Кострубіцька 
А.М. - державний реєстратор; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін

3. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних 
послуг Калинівської селищної ради

Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст 1 категорії - юрисконсульт; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

4. Про затвердження Концепції вдосконалення системи надання 
адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг на 
території Калинівської селищної ради на 2020-2023 роки

Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст 1 категорії - юрисконсульт; Беспала Т.Г. - 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

5. Про виділення коштів та затвердження договорів на придбання
о
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комп’ютерного обладнання для Центру надання адміністративних послуг 
Калинівської селищної ради.

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

6. Про виділення коштів та затвердження договорів на придбання меблів для 
Центру надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради.

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

7. Про виділення коштів та затвердження договору на надання послуг з 
налаштування підключення до ресурсів локальної мережі.

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

8. Про створення комунального підприємства «Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради.

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

9. Про виділення коштів та затвердження договору на капітальний ремонт 
водостічної каналізації дощової води по вул. Ценральна, 82 в смі Калинівка 
Васильківського району Київської області.

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

10. Про внесення змін до штатного розпису державного управління.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова: Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін
11. Про виділення коштів та затвердження договорів на придбання 

поливочного обладнання.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін
12. Про виділення коштів та затвердження договору на придбання запчастин 

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

постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
13. Про нормативну грошову оцінку земель емт Калинівка Васильківського 

району Київської області
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін
14. Про дозвіл на виготовлення ДПТ
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 погодження зміни 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

16. Про дозвіл на виготовлення проекту відведення в оренду 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

17. Про дозвіл на виготовлення 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

4



I

18. 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

19. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність

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 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

21. Про передачу в оренду 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

22. Про затвердження 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

23. Про звернення щодо визначення Васильківського району як 
адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального (районного) рівня 
Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова.
24. Про виділення коштів та затвердження договорів на виготовлення та 

придбання інформаційних стендів та великих букв
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Беспала Т.Г. - голова постійної 

комісії з питань бюджету, фінансів та цін
25. Про внесення змін до рішення № 751-46-VII від 24.12.2019 р. «Про 

Калннівський 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 № 31 від 10.06.2020 року про скликання сесії.

За дану пропозицію голосували “за” - 13, “проти” - 0, “утрималось" - 0.

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

Олексенко Ю.О. - селищний голова: «у мене є доповнення, прошу внести до порядку 
денного наступне питання «Про звернення щодо визначення Васильківського району як 
адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального (районного) рівня Київської 
області»

За дану пропозицію голосували “за” - 13, "проти” - 0. "утрималось” - 0. 
Доповнення приймається до порядку денного

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

Беспала Т.Г. - голова бюджетної комісії Калинівської селищної ради запропонувала 
внести доповнення порядку денного: «Про виділення коштів та затвердження договорів 
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на виготовлення та придбання інформаційних стендів та великих інформаційних букв на 
суму 49 500,00 грн з ФОП Носенко Максим Миколайович, питання було попередньо 
розглянуто на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін.
Олексенко Ю.О. - селищний голова: « - хто за те, щоб прийняти доповнення до порядку 
денного « Про виділення коштів та затвердження договорів на виготовлення та придбання 
інформаційних стендів та великих інформаційних букв на суму 49 500,00 грн з ФОН 
Носенко Максим Миколайович» ?
За дану пропозицію голосували “за”- 13. "проти" - 0, "утрималось" - 0.

Доповнення приймається до 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 
15 питання порядку денного «Про погодження зміни цільового призначення земельної 
ділянки» доповнивши ТОВ « Нова плюс +» на розробку проекту із землеустрою та ТОВ 
«Будівельна компанія «Калина Таун» на розробку проекту із землеустрою. Ці питання 
були розглянуті на засіданні постійної комісії з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища
Олексенко Ю.О. - селищний голова: «- хто за те. щоб прийняти доповнення до 15 питання 
порядку денного «Про погодження зміни цільового призначення земельної ділянки» 
доповнивши ТОВ « Нова плюс +» на розробку проекту із землеустрою та ТОВ 
«Будівельна компанія «Калина Таун» на розробку проекту із землеустрою 
За дану пропозицію голосували “за”- 13, "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 
17 питання порядку денного «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки» доповнивши виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 
площею 1.6506 га, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської 
області по вул. Центральна. 59. питання було попередньо розглянуто на засіданні 
постійної комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища.

Олексенко 10.0. - селищний голова: «- хто за те. щоб прийня ти доповнення до 17 питання 
порядку денного «Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки» доповнивши виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 1.6506 га, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
Центральна, 59 ?»
За дану пропозицію голосували “за” - 13. “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 
21 питання порядку денного «Про передачу в оренду земельних ділянок» доповнивши 
ТОВ «Укркотеджбуд плюс», питання було попередньо розглянуто на засіданні постійної 
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комісії з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища.

Олексенко Ю.О. - селищний голова: «- хто за те. щоб прийняти доповнення до 21 питання 
порядку денного «Про передачу в оренду земельних ділянок» доповнивши ТОВ 
«Укркотеджбуд плюс» ?
За дану пропозицію голосували “за”- 13, “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” - 13. “проти” - 0. “утрималось” - 0.

1. СЛУХАЛИ: Про утворення центру надання адміністративних послуг 
Калинівської селищної ради та затвердження Положення Центру надання 
адміністративних послуг Калинівської селищної ради
Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст 1 категорії - юрисконсульт: Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.
ВИСТУПИЛИ: Салманова М.Ф. - спеціаліст І категорії - юрисконсульт селищної ради, 
керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про 
адміністративні послуги», з метою покращення якості надання адміністративних послуг, 
запропонувала утворити Центр надання адмінсгаривних послуг Калинівської селищної 
ради, як постійно діючий орган при селищній раді (далі ЦНАП). Затвердити Положення 
про Центр надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради згідно з 
додатком 1 до цього рішення. Доручити керівництво та відповідальність за забезпечення 
діяльності ЦНАП як постійно діючого робочого органу на Державного реєстратора 
(адміністратора). Затвердити графік роботи ЦНАП Калинівської селищної ради. 
Секретарю селищної ради Новіковій Л.О з дотриманням вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття цього 
рішення оприлюднити його на офіційному сайті Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення залишаю за собою.

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

За дане питання голосували «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 828-49-VII приймає гься. додається.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через «Центр надання адміністративних послуг»

Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст І категорії - юрисконсульт; Кострубіцька 
А.М. - державний реєстратор; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Салманова М.Ф. - спеціаліст 1 категорії - юрисконсульт, 
відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 р. № 782 «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання 
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надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг», Наказу Міністерства соціальної політики України від 
21.06.2017 р. № 1030 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади 
щодо надання послуг із соціальної підтримки населенню», керуючись ст.ст. 25. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала затвердити Перелік 
адміністративних послуг, що надаються через «Центр надання адміністративних послуг» 
Калинівської селищної ради, згідно з додатком 1 до цього рішення. Оприлюднити дане 
рішення на офіційному сайті Калинівської селищної ради. Делегувати виконавчому 
комітету Калинівської селищної ради повноваження щодо розробки й затвердження 
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються 
Калинівської селищної радою. її виконавчим комі тетом, іншими виконавчими органами та 
посадовими особами виконавчих органів, відповідно до затвердженого Переліку. 
Виконавчому комітету Калинівської селищної ради розробити та затвердити інформаційні 
та технологічні картки адміністративних послуг згідно із затвердженим Переліком. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови.

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

За дане питання голосували «за» - 13. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 829-49-VII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Центру надання 
адміністративних послуг Калинівської селищної ради

Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст І категорії - юрисконсульт; Беспала Т.Г. 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Салманова М.Ф. - спеціаліст І категорії - юрисконсульт, на 
виконання Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного 
Регламенту центру надання адміністративних послуг» (із змінами), та керуючись статтями 
25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Калинівської 
селищної ради (додається). Дане рішення набирає чинності з моменту його 
оприлюднення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
селищного голови Постернака А.М.

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

За дане питання голосували «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 830-49-VIІ приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Концепції вдосконалення сне геми надання 
адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг на 
території Калинівської селищної ради на 2020-2023 роки

Доповідач: Салманова М.Ф. - спеціаліст 1 категорії - юрисконсульт; Беспала Т.Г. 
голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін

ВИСТУПИЛИ: Салманова М.Ф. - спеціаліст 1 категорії - юрисконсульт, 
керуючись Законом України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги" із 
внесеними до нього змінами, ст. ст. 26. 54. 59. 73 Закону України від 21.05.97 № 280/97- 
ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із внесеними до нього змінами, 
запропонувала затвердити Концепцію вдосконалення системи надання 
адміністративних послуг і розвитку Центру надання адміністративних послуг 
Калинівської селищної ради (додається). Організаційне виконання рішення покласти 
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на заступника селищного голови Постернака А.М. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на селищного голову Олексенко Ю.О.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко 10.0. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось» - О
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 831-49-VII приймається, додається.

5. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів та затвердження договорів на придбання 
комп’ютерного обладнання для Центру надання адміністративних послуг 
Калинівської селищної ради.

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши службову 
записку від заступника Калинівского селищного голови Постернака А.М. про потребу 
придбання комп’ютерного обладнання для Центру надання адміністративних послуг 
Калинівської селищної ради та комерційні пропозиції ФОГІ Струк С.В.. врахувавши 
позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін. відповідно до пгі. 4 п. а. 
ст. 28, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, запропонувала 
погодити виділення коштів на придбання комп'ютерного обладнання га програмного 
забезпечення, зокрема: системний блок Vinga у кількості (5 шт.) на суму 40 000,00 грн.. 
монітори Philips 220v8|01 у кількості (5 шт.) на суму 16 500,00 грн.. ДБЖ Vinga led 1200va 
у кількості (5 шт.) на суму 10 000,00 грн., комплект Real-el Standard 503 kit. USB. у 
кількості (1 шт.) на суму - 2 750.00 грн., БФП HP LaserJet 135а у кількості (6 шт.) на суму 
36 00,00 грн., ноутбук Dell 3584 у кількості (1 шт.) на суму 15 00.00 грн.. USB флеш 
накопичувач silicon power 16Gb Helios у кількості (6) шт. на суму 1800.00 грн. операційна 
система Microspft Windows 10 Professional х64 Ukrainian OLM у кількості (5шт.) на суму 
25 000.00 грн. на загальну суму - 147 050.00 грн. Доручити селищному голові Олексенко 
Ю.О. укласти договір на вищевказані придбання з ФОН Струк С.В. Контроль за 
виконання даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів і цін.

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

За дане питання голосували «за» - 13, «проти» - 0. «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 832-49-VII приймається, додається.

6. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів та затвердження договорів на придбання 
меблів для Центру надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради.

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко 10.0. селищний голова, розглянувши службову 
записку від заступника Калинівского селищного голови Постернака А.М. про потребу 
придбання меблів для функціонування ЦНАПу в смт Калинівка та комерційні пропозиції 
ФОП Тернюк О.П., врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала погодити виділення коштів на придбання 
комплекту офісних меблів для Центру надання адміністративних послуг Калинівської 
селищної ради: Стіл офісний 6 шт. на суму 11 640.00 грн.; Стіл з кухонної стільниці на 
металевих опорах 1 шт. на суму 2 300.00 грн.; Тумба мобільна з 3-ма висувними ящиками 
6 шт. та тумба під принтер з відкривним фасадом 3 шт. на суму 30 180.00 грн.; Шафа для 
одягу 1 шт. на суму 5 800.00 грн.; Диван офісний 4 шт. на суму 25 600.00 грн.; Крісло 
офісне поворотне 6 шт. на суму 10 800,00 грн.; Стілець офісний для відвідувачів 20 шт. на 
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суму 10 800,00 грн.; Дитячий куточок 1 шт. на суму 4 300,00 грн.; Шафа для документів З 
шт. на суму 17 070,00 грн.; Всого на суму 118 490,00 грн. Доручити селищному голові 
Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані придбання з ФОП Тернюк О.П. 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» - 13. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 833-49-VII прий мається, додається.

7. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів та затвердження договору на надання 
послуг з налаштування підключення до ресурсів локальної мережі.

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 службову 
записку від заступника Калинівского селищного голови ГІостернака А.М. та комерційну 
пропозицію ТОВ «Сучасні розумні системи» врахувавши позитивні рекомендації комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін. відповідно до пп. 4 п. а. ст. 28. ст. 40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала погодити виділення коштів на 
надання послуг з налаштування підключення до ресурсів локальної мережі на суму 
45 420.00 грн. Доручити селищному голові Олексенко 10.0. укласти договір на 
вищевказані придбання з ТОВ «Сучасні розумні системи». Контроль за виконання даного 
рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів і цін.

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

Задане питання голосували «за» - 13, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 834-49-VII приймає гься. додається.

Перед зачитуванням 8 питання порядку денного в зал з'явилися депутати: Бондарук 
С.О. та Ефремов С.О., які в подальшому взяли участь у голосуванні.

8. СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Калинівська варта» 
Калинівської селищної ради.

Доповідач: Постернак А.М.. - заступник селищного голови; Беспала Т.Г. - голова 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Постернак А .М.. - заступник селищного голови, з метою 
профілактики правопорушень і забезпечення охорони громадського правопорядку на 
території Калинівської селищної ради, відповідно до и. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 58 та ст. 78 Господарського кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійних комісій, запропонував створити комунальне 
підприємство «Калинівська варта» Калинівської селищної ради. Затвердити Статут 
комунального підприємства «Калинівська варта» Калинівської селищної ради, 
(додається). Затвердити програму забезпечення діяльності комунального підприємства 

• Калинівська варта» Калинівської селищної ради, (додається). Затвердити код програмної 
класифікації 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку». 
Рекомендувати селищному голові призначити керівника (директора) комунального 
підприємства «Калинівська варта» Калинівської селищної ради Фещенка Григорія 
Юрійовича. Доручити керівнику (директору) комунального підприємства «Калинівська 
варта» вчинити дії щодо державної реєстрації Статуту комунального підприємства 
•Калинівська варта» Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням рішення 
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покласти постійну комісію з питань бюджету, фінансів і цін та виконавчий комітет 
Калинівської селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 835-49-VII приймається. додається.

9, СЛУХАЛИ: Про виділення коштів та затвердження договору на капітальний 
ремонт водостічної каналізації дощової води по вул. Ценральна, 82 в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області.

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши депутатське 
звернення Горбач Т.В та комерційну пропозицію ІШ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ» щодо 
капітального ремонту водостічної каналізації дощової води по вул. Центральна. 82 в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області, врахувавши позитивні рекомендації 
комісії з питань бюджету, фінансів і цін. відповідно до ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонувала погодити виділення коштів на 
капітальний ремонт водостічної каналізації дощової води по вул. Центральна. 82 в смт 
Калинівка Васильківського району Київської області на суму 47 000,00 грн. Доручити 
селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані роботи з ПП 
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ». 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» - 15. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 836-49-VII приймається, додається.

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штатного розпису державного 
управління.
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; 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. відповідно до пункту 5 
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та статті 78 пункту 
~.8 Бюджетного Кодексу України запропонувала внести зміни та додати з 01.07.2020 р. у 
штатний розпис державного управління дві штатні одиниці, а саме: - Фахівець з 
публічних закупівель;- Адміністратор (ЦНАП). 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.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 837-49-VII приймається, додається.
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11. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів та затвердження договорів на придбання 
поливочного обладнання

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін. 
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційні пропозиції 
ТОВ Каленеченко Андрій Вікторович щодо системи автоматичного зрошення, 
врахувавши позитивні рекомендації комісії з питань бюджету, фінансів і цін, відповідно 
до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонувала 
погодити виділення коштів на придбання поливочного обладнання на суму 8 950,00 грн. 
Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на вищевказані придбання з 
ТОВ Каленеченко Андрій Вікторович.(відновлення понівеченого обладнання). 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» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 838-49-VII приймається. додається

12. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів та затвердження договору на придбання 
запчастин для сміттєвозу ГАЗ 3309

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

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко С.В. - директор КИ «Калинівкаблагоустрій», розглянувши 
лист КГІ «Калинівкаблагоустрій» про необхідність ремонту автомобіля-сміттєвоза ГАЗ 
3309 та комерційну пропозицію ФОН Токарський Геннадій Володимирович на запчастини 
для ремонту сміттєвозу ГАЗ 3309. врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін. комісії з питань управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, побутового, торт івельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв'язку відповідно до п. 23. п. 43 ст. 26 закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», запропонував погодити виділення 
коштів на придбання запчастин для автомобіля-сміттєвоза ГАЗ 3309 ФОН Токарський 
Геннадій Володимирович на суму 18 000,00 грн. Доручити селищному голові Олексенко 
Ю.О. укласти відповідний договір на вищевказане придбання з ФОП Токарський Геннадій 
Володимирович. 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» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 839-49-VII приймається, додається

13. СЛУХАЛИ: Про нормативну грошову оцінку земель емт Калинівка 
Васильківського району Київської області
Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова; Максименко В.Я. головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, заслухавши інформацію 
спеціаліста землевпорядника селищної ради про необхідність оновлення нормативної 
грошової оцінки земель селища, з врахуванням вимог Порядку ведення державного 
земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" від 17.10.2012 року за 
№1051, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII

19 



скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 5 протоколу № 82 від 29.05.2020 р.), у 
відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про грошову оцінку земель», статті 12 
Земельного кодексу України, запропонувала замовити виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель селища міського типу Калинівка 
Васильківського району Київської області. Технічну документацію з нормативної 
грошової оцінки земель селища міського типу Калинівка Васильківського району 
Київської області подати на розгляд і затвердження сесії Калинівської селищної ради. 
Затверджену в установленому порядку технічну документацію подати через ЦНАП до 
Головного управління Держгеокадастру у Київській області для внесення її до 
Державного земельного кадастру.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 840-49-VII приймається. додається

14. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення ДПТ
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 1 категорії - землевпорядник селищної ради, 
розглянувши клопотання ТОВ «ДЕЛЬТА ЮЕЙ» від 10.06.2020 року за № 605 про 
виготовлення містобудівної документації - детального плану території Реконструкція 
комплексу будівель адміністративного, виробничого та складського призначення під 
адміністративно-логістичний комплекс з проведенням комплексного благоустрою 
прилеглої території, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради 
VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 2 протоколу № 83 від 10.06.2020 року) у 
відповідності до ст. 19, 58, 142 - 144 Конституції України, пункту 42 частини 1 статті 26, 
ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного 
кодексу України, статті 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», розділу VI ст. 29-31 Закону України «Про архітектурну діяльність» та із 
дотриманням засад запобігання і протидії корупції і наказу Мінрегіону від 16.11.2011 року 
№ 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. 5 Закону 
України " Про стратегічну екологічну оцінку", ст.ст.8.50-53 Закону України "Про 
авторське право і суміжні права (зі змінами)", запропонувала дозволити провести роботи 
по розробці, фінансуванню та укладанню договору з розробником містобудівної 
документації - детального плану території «Реконструкція комплексу будівель 
адміністративного, виробничого та складського призначення під адміністративно- 
логістичний комплекс по вулиці залізнична. 47 в смт Калинівка Васильківського району 
Київської області» на земельній ділянці (кадастровий номер 3221455800:06:001:0003) у 
відповідності до затверджених положень генерального плану смт. Калинівка з 
урахуванням регіональних, громадських та приватних інтересів. Детальним планом 
визначити принципи планувально - просторової організації забудови, режим та параметри 
забудови земельної ділянки, розподіл території згідно з даними Державного земельного 
кадастру, з дотриманням планувальних та існуючих обмежень та обтяжень, які також 
визначені затвердженим генеральним планом селища Калинівка Васильківського району 
Київської області.Оприлюднити через засоби масової інформації та офіційний Веб - сайт 
про початок розробки детального плану і визначити адресу та строки надання пропозицій 
по розробці детального плану фізичними та юридичними особами з врахуванням 
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державної планованої діяльності стратегічної екологічної оцінки та оприлюднити заяву 
про визначення об'ємів стратегічної екологічної оцінки на офіційному веб-сайті місцевого 
органу самоврядування з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості та органів охорони здоров’я та природи та об'ємів стратегічної екологічної 
оцінки. Розроблений детальний план подати до Калинівської селищної ради на громадські 
слухання, обговорення розділу СЕО та з послідуючим затвердження його у відповідності 
до процедури, яка визначена діючим законодавством України. Виконавчому комітету 
селищної ради оприлюднити проект містобудівної документації на офіційному Веб - сайті 
і забезпечити загальну доступність матеріалів детального плану території у 
загальнодоступному місці в приміщенні Калинівської селищної ради для проведення 
процедури громадських слухань та обговорень державної планованої діяльності щодо 
містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу "Охорона 
навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку. 
Виконавчому комітету селищної ради оприлюднити результати розгляду пропозицій 
громадськості до проектів містобудівної документації у двотижневий сірок з дня їх 
прийняття шляхом опублікування на офіційному веб - сайті селищної ради. Контроль за 
виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

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

Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 841 -49-VII приймається. додається

15. СЛУХАЛИ: Про погодження зміни цільового призначення земельних 
ділянок
Доповідач: Вітковська О.Г'. - спеціаліст 1 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 клопотання ТОВ «ДЕЛЬТА ЮЕЙ» за № 604/02-20 від 10.06.2020 р. про 
зміну цільового призначення орендованої земельної ділянки, враховуючи висновок 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 3 протоколу № 83 від 10.06.2020 року) у відповідності до пункту .34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12. 20 Земельного 
кодексу України, запропонувала дати дозвіл ТОВ «ДЕЛЬТА ЮЕЙ» на розробку проекту із 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 13.0464 га. 
кадастровий № 3221455800:06:001:0003. розташованої в межах смт Калинівка
Васильківського району Київської області но вулиці Залізнична. 47. цільове призначення 
якої змінюється з (03.07) «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 
(11.02) «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості». Виготовлення 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 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 подані на розгляд і затвердження сесії 
селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища.

II
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ВИСТУПИЛИ: Вітковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши клопотання ТОВ «НОВА ПЛЮС +» за № 589/02-20 від 05.06.2020 р. 
про зміну цільового призначення орендованої земельної ділянки, враховуючи висновок 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 3 протоколу № 83 від 10.06.2020 року) у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 20 Земельного кодексу 
України, запропонувала дати дозвіл ТОВ «НОВА ПЛЮС +» на розробку проекту із 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0.3206 га, кадастровий 
№ 3221455800:01:037:0006, розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна, цільове призначення якої змінюється з (03.03) «для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоровя та соціальної допомоги» 
на (02.03) «для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку». 
Виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
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 подати на розгляд і 
затвердження сесії селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
комісію Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

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

ради, розглянувши клопотання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАЛИНА ТАУН» за 
№ 590/02-20 від 05.06.2020 р. про зміну цільового призначення орендованої земельної 
ділянки, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 3 протоколу № 83 від 10.06.2020 року) у 
відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12. 20 Земельного кодексу України, запропонувала дати 
дозвіл ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАЛИНА ТАУН» на розробку проекту із 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0.6921 га. кадастровий 
№ 3221455800:01:031:0155. розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Центральна. 59-Г, цільове призначення якої змінюється з 
(03.02) «для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти» на (02.03) «для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Виготовлення 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 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 подати на розгляд і затвердження сесії 
селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0. «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 842-49-VII приймає' гься. додається

16. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення проекту відведення в оренду 
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.
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ВИСТУПИЛИ: Bi гковська О.Г. - спеціаліст І категорії - землевпорядник селищної 
ради. Розглянувши заяву Мельник 'EM. від 04.05.2020 року за № 157/02-18 про надання 
дозволу на виготовлення проекту відведення в оренду земельної ділянки для ведення 
городництва, враховуючи висновки постійної комісії Калинівської селищної ради VII 
скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього середовища (пункт 8 протоколу № 82 від 29.05.2020 року), у 
відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12. 123, 124 Земельного кодексу України, 
запропонувала відмовити МЕЛЬНИК ТАМАРІ МИКОЛАЇВНІ в наданні дозволу на 
виготовлення проекту відведення в оренду земельної ділянки площею 0,12 га для ведення 
городництва в межах смт Калинівка по вул. Виноградна, в зв'язку з невідповідністю 
місця розташування об'єкта вимогам законів.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко 10.0. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 15. «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 843-49-VII приймає гься. додається

17, СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виготовлення іехнічної 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

I
ВИСТУПИЛИ: В ітковська О.Г. - спеціаліст 1 категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши клопотання ВАТ Васильківська фірма «ЕКОГАЗСЕРВІС» від 
12.05.2020 року за № 517/02-20 про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в постійному 
користуванні заявника згідно державного акту на право постійного користування землею 
серія КВ 1Г000048-36. зареєстрованого 30.06.1995 року за № 8. враховуючи висновки 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з питань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 10 протоколу № 82 від 29.05.2020 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12. 122 
Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій запропонувала дати 
дозвіл ВАТ Васильківська фірма «ЕКОГАЗСЕРВІС» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 12,2862 га, 
кадастровий № 3221455800:07:003:0032, розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області по вул. Залізнична, 168. Готову технічну 
документацію подати на розгляд і затвердження сесії Калинівської селищної ради.

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

ради розглянувши заяву директора НВК № 1 від 10.06.2020 року за № 603-1/02-20 про 
погодження виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки, яка перебуває в постійному користуванні заявника, враховуючи висновки 
постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з низань будівництва, 
архітектури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(пункт 9 протоколу № 83 від 10.06.2020 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12. 122 
Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», запропонувала 
Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки комунальної власності площею 1.6506 га, кадастровий № 3221455800:01:031:0156, 
розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області по вул. 
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Центральна, 59. Готову технічну документацію подати на розгляд і затвердження сесії 
Калинівської селищної ради.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0. «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 844-49-VII приймається, додається

18. 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 1 категорії - землевпорядник селищної 
ради, розглянувши заяву Висоцької Т.О. за № 125/02-18 від 01.04.2020 року, проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове 
призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на цільове 
призначення для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови, 
виготовлений ТОВ «Землевпорядне агентство» та позитивний висновок про розгляд 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 24.03.2020 року № 2469/82- 
20, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 11 протоколу № 82 від 29.05.2020 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 з ведення особистого 
селянського господарства на цільове призначення для будівництво і обслуговування 
інших будівель громадської забудови гр. Висоцька Тетяна Олександрівна, виготовлений 
ТОВ «Землевпорядне агентство». Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 
0.3572 га. розташованої в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області 
по вулиці Центральна, кадастровий № 3221455800:01:010:0051. із земель «для ведення 
особистого селянського господарства» на цільове призначення «для будівництва і 
обслуговування інших будівель громадської забудови» (03.15).

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

Задане питання голосували «за» - 15. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 845-49-VII приймається, додається

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність

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 1 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 5 протоколу № 83 від 10.06.2020 року, пункт 8 
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протоколу № 82 від 29.05.2020 року, пункт 4 протоколу № 79 від 03.03.2020 року, пункт 5 
протоколу № 78 від 11.02.2020 року), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, 116, 1 18, 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: Вовк Галина Василівна, Бедько 
Владислав Олександрович, Бодяк Володимир Анатолійович, Тарасенко Віктор 
Володимирович, Палій Василь Талимонович, Терещенко Людмила Іванівна, Мазіна 
Наталія Олександрівна (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 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 сірок, що 
обумовлюється угодою сторін. Розроблений та погоджений в установленому порядку 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд і за твердження 
сесії селищної ради. Відмовити ЛИСЕНКУ МАКСИМУ ВІТАЛІЙОВИЧУ в наданні 
дозволу на виготовлення проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною 
площею до 0,25 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 невідповідністю 
детальному плануванню вказаної території. Відмовити ПОСПЕЛОВУ ОЛЕКСІЮ 
СЕРГІЙОВИЧУ в наданні дозволу на виготовлення проекту відведення у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею до 0.14 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 тим, що вказані земельні ділянки перебувають у приватній власності 
іншої особи. Відмовити ГРИБЕНКУ РОМАНУ ВАСИЛЬОВИЧУ в наданні дозволу на 
виготовлення проекту відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею до 
0,10 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 тим. що 
вказані земельні ділянки перебувають у приватній власності іншої особи. Відмовити 
ПРЯДКУ В'ЯЧЕСЛАВУ АНДРІЙОВИЧУ в наданні дозволу на виготовлення проекту 
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею до 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 в зв'язку з тим, що вказані земельні ділянки 
перебувають у приватній власності іншої особи. Відмовити ГОРДІЄНКУ СЕРГІЮ 
АНАТОЛІЙОВИЧУ в наданні дозволу на виготовлення проекту відведення у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею до 0,005 га. розташованої в межах смт Калинівка 
Васильківського району Київської області (місце розташування згідно графічного додатку 
до заяви), для індивідуального гаражного будівництва, в зв'язку з невідповідністю місця 
розташування об'єкта вимогам законів та невідповідністю детальному плануванню 
вказаної території.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

Задане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
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Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 846-49-V1I приймається, додається.

Перед зачитуванням 20 питання порядку денного депутат Чунь М.13, зробила заяву. 
що не буде брати участі у голосуванні.

20. 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 1 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 із землеустрою 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 4 
протоколу № 83 від 10.06.2020 року, пункт 13 протоколу № 82 від 29.05.2020 року, пункт 
З протоколу 79 від 03.03.2020 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 проекти землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок, виготовлені ТОВ «Землевпорядне агентство», ТОВ «Компанія 
Мегаполіс», ТОВ НВО «АТОМЕНЕРГО ТЕХ». Затвердити технічні документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, виготовлені 1111 
«Топоград», ФОП Артем’єва Наталія Володимирівна. ФОГ1 Юркевич Віктор 
Анатолійович, ТОВ «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району». ПП «Перше 
земельне бюро», ПП Консалтингова фірма «ЛАГГАР». Передати у власність земельні 
ділянки в межах смт Калинівка Васильківського району Київської області громадянам 
згідно списку: Славінський Олександр Миколайович, Добитін Вячеслав Леонідович, 
Манило Олександр Леонідович. Бушма Олександр Миколайович. Чунь Марія 
Володимирівна. Балотуй Вікторія Миколаївна. Кищенко Віталій Васильович (спільна 
сумісна власність), Васюта Антон Володимирович, Столяренко Світлана Михайлівна. 
Залюбовська Галина Іванівна. Сучок Павло Анатолійович (спільна сумісна власність). 
Лущик Тетяна Вікторівна. Яковлев Юрій Сергійович. Лукашенко Іван Іванович (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

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

Задане питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 847-49-VII приймає ться. додається
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На зачитуванні 21-го питання порядку денного з залу засідань вийшов депутат 
Єфремов О.С., який не взяв участі у голосуванні по даному питанню.

21. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду земельної ділянки
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст 1 категорії - землевпорядник селищної ради: Чиж 

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

I
ВИСТУПИЛИ: Ві гковська О.Г. - спеціаліст 1 категорії - землевпорядник селищної 

ради, розглянувши заяву Кияниці М.В.. за дорученням діє Турчин М.А.. від 19.05.2020 р. 
за № 165/02-18 про передачу в оренду земельної ділянки, технічну документацію щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, виготовлену ТОВ «Центр розвитку та 
інвестицій Васильківського району», враховуючи висновок постійної комісії Калинівської 
селищної ради VII скликання з питань будівництва, архітектури, регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього середовища (пункт 13 протоколу № 82 від 29.05.2020 
р), у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.12, 93. 96. 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, 
статті 21 Закону України «Про оренду землі», запропонувала затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), виготовлену ТОВ «Центр розвитку та інвестицій Васильківського 
району». Передати КИЯНИЦІ МИХАЙЛУ ВІКТОРОВИЧУ в оренду строком на 49 
(сорок дев'ять) років земельну ділянку площею 0.035 га. кадастровий № 
3221455800:01:034:0022 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (02.01) в межах смт Калинівка Васильківського району 
Київської області по вулиці Паркова. 14/2. Встановити річну орендну плату в розмірі 3 % 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної 
індексації та уточнення грошової оцінки. Орендну плату сплачувати на розрахунковий 
рахунок Калинівської селищної ради помісячно, протягом десяти днів, наступних за 
звітним періодом. В разі несвоєчасної сплати орендної плати встановити розмір пені 0.3% 
від суми недоїмки за кожний день прострочення платежу на користь орендодавця. 
Доручити селищному голові укласти відповідний договір оренди земельної ділянки 
згідно чинного законодавства.

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

ради, розглянувши клопотання ТОВ «УКРКОТЕДЖЬУД ПЛЮС» від 10.06.2020 за № 
602-1/02-18 про передачу в оренду земельної ділянки, проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності в довгострокову оренду, 
виготовлений ТОВ «ІНВЕНТ-КОМПАН1», позитивний висновок про розгляд 
документації із землеустрою від 01.06.2020 за № 547082-20. наданий експертом державної 
експертизи ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області, договір купівлі-продажу 
нежитлового приміщення, посвідчений І.Б. Леончук - приватним нотаріусом 
Васильківського районного нотаріального округу Київської області 26.07.2019 року за 
№1211, Витяг з ДЗК про земельну ділянку від 09.06.2020 року за № НВ - 3219483452020, 
враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 8 протоколу № 83 від 10.06.2020 р). у відповіднос ті до 
пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
ст.12, 93, 96, 123, 124. 125, 126 Земельного кодексу України, статті 21 Закону України 
«Про оренду землі», запропонувала передати ТОВ «УКРКОТЕДЖЬУД ПЛЮС» в оренду 
строком на 49 (сорок дев'ять) років земельну ділянку площею 0.5741 га. кадастровий № 
3221455800:07:003:0049 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 
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по вулиці Залізнична. 166-А. Встановити річну орендну плату в розмірі 5 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з подальшим врахуванням щорічної 
індексації та уточнення грошової оцінки. Орендну плату сплачувати на розрахунковий 
рахунок Калинівської селищної ради помісячно, протягом десяти днів, наступних за 
звітним періодом. В разі несвоєчасної сплати орендної плати встановити розмір пені 
0,3% від суми недоїмки за кожний день прострочення платежу на користь орендодавця. 
Доручити селищному голові укласти відповідний договір оренди земельної ділянки 
згідно чинного законодавства.

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

Задане питання голосували «за» - 14, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 848-49-VII приймається, додається.

До залу зайшов депутат Єфремов О.С., який в подальшому взяв участь у 
голосуванні.

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою
Доповідач: Вітковська О.Г. - спеціаліст 1 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 клопотання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАЛИНА ТАУН» від 
05.06.2020 за № 591/02-20 і технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна, та заяву 
Васильчука С.Д. від 05.06.2020 за № 195/02-18 і технічну докумен тацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку, яка розташована в межах смт 
Калинівка Васильківського району Київської області по вулиці Центральна. 57. 
враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VII скликання з 
питань будівництва, архітектури, регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (пункт 6 протоколу 83 від 10.06.2020 року), 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 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
земель комунальної власності Калинівської селищної ради Васильківського району 
Київської області, що перебувають в оренді ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАЛИНА 
ТАУН» по вул. Центральна в смт Калинівка, кадастровий № 3221455800:01:010:0007. 
виготовлену ТОВ «ІНВЕНТ-КОМІ1АН1». Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
земель комунальної власності Калинівської селищної ради Васильківського району 
Київської області, що перебувають в оренді ВАСИЛЬЧУКА СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА по 
вул. Центральна, 57 в смт Калинівка, кадастровий № 3221455800:01:010:0180. 
виготовлену ТОВ «ІНВЕНТ-КОМПАНІ».

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

Задане питання голосували «за» - 15. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 849-49-VII приймається, додається



23. СЛУХАЛИ: Про звернення щодо визначення Васильківського району як 
адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального (районного) рівня 
Київської області

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, відповідно до Конституції 

України, Європейської хартії місцевого самоврядування. Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
обговоривши проект адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального 
(районного) рівня Київської області, оприлюдненого на сайті Міністерства розвитку 
громад та територій України, з метою захисту інтересів Калинівської територіальної 
громади, запропонувала звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради. Київської обласної 
державної адміністрації, депутата Верховної Ради України Дубінського Олександра 
Анатолійовича щодо визначення Васильківського району як адміністративно- 
територіальної одиниці субрегіонального (районного) рівня Київської області. 
Опублікувати рішення на офіційному сайті Калинівської селищної ради. Контроль за 
виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління 
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів і цін; постійну комісію з питань будівництва, архітектури, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища; постійну 
комісію з питань освіти, спорту, охорони здоров'я, культури, законності, правопорядку, 
депутатської етики, соціального захисту.

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

За дане питання голосували «за» - 15. «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 850-49-VII приймається, додається

24. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів та затвердження договорів на 
виготовлення та придбання інформаційних стендів та великих букв

Доповідач: Олексенко Ю.О. - селищний голова. Максименко В.Я. - головний бухгалтер 
селищної ради; Беспала Т.Г. - голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цін. 
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, розглянувши комерційні пропозиції 
ФОП Носенко Максим Миколайович про виготовлення інформаційних стендів та великих 
букв для ЦНАПу в смт Калинівка, врахувавши позитивні рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів і цін, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», запропонувала погодити виділення коштів на виготовлення 
інформаційних стендів та великих букв на суму 45 500.00 грн. з ФОН Носенко Максим 
Миколайович. Доручити селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договір на 
вищевказані придбання з ФОН Тернюк О.II. 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» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 851-49-VIІ приймає" гься, додається

25. СЛУХАЛИ: 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.

ВИСТУПИЛИ: Максименко В.Я. - головний бухгалтер селищної ради, врахувавши 
позитивні рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цін. відповідно до 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та статті 78 
Бюджетного Кодексу України, запропонувала Загальний фонд 1. За рахунок залишку 
коштів по загальному фонду селищного бюджету станом на 01.01.2020 року збільшити 
видатки в сумі 429 400,00 грн., а саме:_а)КТКВК БМС - 0110150 - Організаційне, 
інформаційно-аналітичне га матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад обсяг кошторису необхідних для сплати КЕКВ 2120 - 10 480.00 грн.
КЕКВ 2210 - 203 500.00грн. КЕКВ 2240 - 45 420,00 грн. б)КТКВК БМС 0116030 
Організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2210 - 96 000,00 грн. КЕКВ 2240 - 
69 000,00 грн._в) КТКВК БМС 0117130 Здійснення заходів із землеустрою КЕКВ 2281 - 
5 000,00 грн. 2. Провести перерозподіл кошторисних призначень загальному фонду 
селищного бюджету по: КТКВК БМС - 0118410 Фінансова підтримка засобів масової 
інформації" КЕКВ 2240 - -190 000.00 грн. КТКВК БМС - 0118420 Інші заходи у сфері 
засобів масової інформації КЕКВ 2240 - і-190 000.00 грн. Спеціальний фонд 1 .Провести 
перерозподіл кошторисних призначень по спеціальному фонду(бюджет розвитку) 
селищного бюджету по: а)КТКВК БМС 0116011 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду КЕКВ 3131 - -318 000,00грн б)КТКВК БМС - 
0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місі і ради (у рай її 
створення), міської, селищної, сільської рад обсяг кошторису необхідних для сплати 
КЕКВ 3110- +117 000,00 грн. в)КТКВК БМС 0116030 Організація благоустрою 
населених пунктів КЕКВ 3122 - + 45 000,00 грн. КЕКВ 3110 - + 156 000,00 грн. Внести 
зміни до додатків № 2,3,6,7 та викласти їх у новій редакції.

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

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення № 852-49-V1I приймається. додається

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

За дану пропозицію голосували <\проти» - 0, «утрималось» - 0.

СЕЛИЩНИМ ГОЛОВА Ю.О. ОЛЕКСЕНКО


