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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
06 сесії VIII скликання

14.07.2021 року

Загальний склад ради: 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні:

Головуючий на сесії:

смт Калинівка

26 депутатів
19 депутатів
07 депутатів

Олексенко Ю.О.

Виступили: Олексенко Ю.О.- селищний голова: - «Хто за те, щоб відкрити шосту 
позачергову сесію VIII скликання ?»

За дану пропозицію голосували “за” - 20, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Калинівської селищної територіальної 
громади (Калинівської селищної ради)

Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 
апарату Калинівської селищної ради.

2. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 
Калинівської селищної територіальної громади (Калинівської селищної ради)

Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 
апарату Калинівської селищної ради.

3. Про встановлення ставок єдиного податку
Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради
4. Про встановлення ставок туристичного збору на території Калинівської 

селищної ради
Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради
5. Про передачу майна сільських рад, що увійшли до складу Калинівської 

селищної ради
Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради
6. Про внесення змін до положення про управління соціального захисту

З



населення Калинівської селищної ради та затвердження його у новій редакції
Доповідач: Київська Н.В. - начальник управління соціального захисту населення 

Калинівської селищної ради.
7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної форми власності Калинівської селищної ради
Доповідач: Горбачова І.В. - в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту.
8. Про передачу в безоплатне строкове користування житлового будинку та 

земельної ділянки для функціонування дитячою будинку сімейного типу
Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради
9. Про передачу в оперативне управління комунального майна.
Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради
10. Про затвердження перспективного плану оптимізації мережі закладів освіти 

Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки
Доповідач: Горбачова І.В. - в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти 
порядок денний за основу, згідно з розпорядженням Калинівського селищного голови від 
12.07.2021 року № 60 «Про скликання позачергової сесії селищної ради».

За дану пропозицію голосували “за” - 20, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

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

ВИСТУПИЛИ: Петренко О.М. - депутат Калинівської селищної ради, запропонувала 
внести до порядку денного питання «Про затвердження перспективного плану оптимізації 
мережі закладів освіти Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки», питання було 
розглянуто на комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
ВИСТУПИЛИ: Дунаев Д.В. - депутат Калинівської селищної ради, який запропонував 
не розглядати даного питання , так як воно не було розглянуте профільною комісією.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., яка пояснила що профільна комісія з питань освіти, 
культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 
населення не змогла зібратися і розглянути це питання, а в перспективному плані 
оптимізації закладів освіти присутні і бюджетні питання, тому це питання було 
розглянуто лише на бюджетній комісії, з присутністю одного члена комісії з питань 
освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального 
захисту населення - депутата Дунаева Д.В., який мав можливість запитати у доповідача 
всі питання, які йому не зрозумілі.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова поставила запитання: «Хто за те, щоб 
доповнити порядок денний питанням «Про затвердження перспективного плану 
оптимізації мережі закладів освіти Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки»?

«прошу голосувати»
За дану пропозицію голосували “за” - 19, “проти” - 0, “утрималось” - 1.

- «Доповнення приймається до порядку денного».

Олексенко Ю.О. - селищний голова запитала: «У кого є доповнення до порядку денного?»
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«Доповнень нема».

Олексенко Ю.О. - селищний голова поставила запитання: «Хто за те, щоб прийняти 
порядок денний в цілому, прошу голосувати»

За дану пропозицію голосували “за” - 20, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

1. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Калинівської селищної територіальної 
громади (Калинівської селищної ради)

Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 
апарату Калинівської селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Семенков М.В. - керуючись статтею 266 Податкового кодексу 
України, враховуючи рекомендації постійної комісії Калинівської селищної ради з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, запропонував:

1. Установити на території Калинівської селищної територіальної громади 
(Калинівської селищної ради):

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 
додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 
пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
- Рішення Калинівської селищної ради від 14.07.2017 р. №338-16-УІІ «Про 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,
- Рішення Данилівської сільської ради від 21.02.2020 р. №2230-41-VII «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на2021рік»,

- Рішення Дібрівської сільської ради від 26.06.2019 р. №294-32-УІІ «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2020 рік»,

- Рішення Плесецької сільської ради від 19.05.2020 р. №677/м-62-УІІ «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
на 2021»,

- Рішення Порадівської сільської ради від 16.05.2019 р. №300-25-УІІ «Про 
встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельного ділянки, 
затвердження положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
на території Порадівської сільської ради»,

- Рішення Великосолтанівської сільської ради від 19.06.2020р. №645-37-УІ1 «Про 
встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
затвердження положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
на території Великосалтанівської сільської ради Васильківського району Київської 
області»,

- Рішення Варовицької сільської ради від 05.12.2019 р. №290-35-УІІ «Про 
затвердження положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 
на 2021 рік»,

- Рішення Малосолтанівської сільської ради від 20.05.2020р. №794-ХХХХ-Ш-УІ1 
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 
території Малосалтанівської сільської ради в 2021 році».

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті 
Калинівської селищної ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
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Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

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

Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 1
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №131-06-VIII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 
на території Калинівської селищної територіальної громади (Калинівської селищної 
ради)

Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 
апарату Калинівської селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: Семенков М.В., керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 
284 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії 
Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
запропонував:
1. Установити на території Калинівської селищної територіальної громади (Калинівської 
селищної ради):
- ставки земельного податку згідно з додатком 1;
- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 
Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті 
Калинівської селищної ради в мережі Інтернет.
3. Визнати такими, що втратили чинність.
-Рішення Калинівської селищної ради від 14.07.2017 р. №337-16-УІІ «Про затвердження 
Положення про встановлення плати за землю та ставок земельного податку за земельні 
ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено».
- Рішення Данилівської сільської ради від 21.02.2020 р. №2229-41-VII «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»
- Рішення Дібрівської сільської ради від 26.06.2019 р. №293-32-УІІ «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020рік»
- Рішення Плесецької сільської ради від 19.05.2020 р. №677-62-УІІ «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»
- Рішення Порадівської сільської ради від 16.05.2019 р. №301-25-УІІ «Про встановлення 
ставок плати за землю на території Порадівської сільської ради Васильківського району 
Київської області»
- Рішення Великосолтанівської сільської ради №646-37-УІІ від 19.06.2020р. «Про 
встановлення ставок плати за землю на території Великосалтанівської сільської ради 
Васильківського району Київської області»
- Рішення Варовицької сільської ради від 15.12.2019 р. №286-35-УІІ «Про встановлення 
ставок земельного податку»
- Рішення Малосолтанівської сільської ради від 20.05.2020р. №793-ХХХХ-ІП-УІ1 «Про 
встановлення ставок плати за землю на території Малосолтанівської сільської ради 
Васильківського району Київської області на 2021 рік».
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
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інвестицій та міжнародного співробітництва.

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

Задане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 1
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №132-06-VIII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ Про встановлення ставок єдиного податку
Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: Семенков М.В., відповідно до п.24 ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", ст. 293 Податкового Кодексу України, враховуючи 
рекомендації постійної комісії Калинівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, з метою забезпечення збільшення надходжень до бюджету на проведення 
фінансування важливих для життєдіяльності Калинівської селищної територіальної 
громади видатків, запропонував:

1. Встановити ставки єдиного податку для суб'єктів господарської діяльності - 
фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність на території Калинівської селищної 
ради в розмірі:

- для першої групи платників єдиного податку -10 % розміру прожиткового 
мінімуму;

- для другої групи платників єдиного податку - 20 % розміру мінімальної 
заробітної плати.

2. Визнати, що з моменту набуття чинності цим рішенням, попередні рішення 
Калинівської селищної ради, Плесецької, Дібрівської, Данилівської, Малосолтанівської, 
Порадівської, Великосолтанівської, Варовицької сільських рад щодо встановлення ставок 
єдиного податку та затвердження відповідних положень втрачають чинність.

3. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та/або на офіційному 
веб-сайті Калинівської селищної ради.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №133-06-VIII приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок туристичного збору на території 
Калинівської селищної ради

Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 
апарату Калинівської селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Семенков М.В., відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового 
кодексу України, керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії Калинівської селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, запропонував:
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1. Встановити з 01.01.2022 року ставку туристичного збору за кожну добу 
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 
268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України у розмірі 0,5 відсотка - для 
внутрішнього туризму та 3,0 відсотки - для в’їзного туризму від розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї 
особи за одну добу тимчасового розміщення, визначивши елементи туристичного збору 
згідно з додатком.

2. Визнати, що з моменту набуття чинності цим рішенням, попередні рішення 
Калинівської селищної ради, Плесецької, Дібрівської, Данилівської, Малосолтанівської, 
Порадівської, Великосолтанівської, Варовицької сільських рад щодо встановлення 
туристичного збору втрачають чинність.

3. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та/або на офіційному 
веб-сайті Калинівської селищної ради.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №134-06-УПІ приймається, додається.

5. СЛУХАЛИ: Про передачу майна сільських рад, що увійшли до складу 
Калинівської селищної ради

Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 
апарату Калинівської селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Семенков М.В., розглянувши передавальні акти та інші документи, 
надані комісією з реорганізації сільських рад, що увійшли до складу Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області, керуючись ст. 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ч. 4 ст. 31 
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ст. 104 - 107 
Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення 
про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 02.09.2014 р. №879, рішенням Калинівської селищної ради від 27 листопада 
2020 року № 14-01-VIII «Про початок реорганізації сільських рад, що увійшли до складу 
Калинівської селищної ради шляхом їх приєднання», враховуючи позитивні рекомендації 
постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, запропонував:

1. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань
Великосолтанівської сільської ради (додаток 1).

1.1. Передати з балансу Великосолтанівської сільської ради на баланс
Калинівської селищної ради на безоплатній основі, відповідно до передавального акту:

Необоротні акти (балансова вартість) - 2758032,0 грн., у тому числі:
- основні засоби - 9010552,0 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - - грн.;
Виробничі запаси - — грн.
Грошові кошти: ...... грн.;
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Дебіторська заборгованість - 1263,0 грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___-____грн.;
Кредиторська заборгованість -___—____грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___—____грн.;
1.2. Прийняти документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

1.3. Реорганізувати Великосолтанівську сільську раду (код ЄДРПОУ 04359198) 
шляхом приєднання до Калинівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04359873).

1.4. Вважати Калинівську селищну територіальну громаду в особі Калинівської 
селищної ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованої 
Великосолтанівської сільської ради.

2. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Данилівської 
сільської ради (додаток 2).

2.1. Передати з балансу Данилівської сільської ради на баланс Калинівської 
селищної ради на безоплатній основі, відповідно до передавального акту:

Необоротні акти (балансова вартість) - 27672908,0 грн., у тому числі:
- основні засоби - 27672908,00 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - - грн.;
Виробничі запаси - — грн.
Грошові кошти: гри.;
Дебіторська заборгованість -___—___грн., у тому числі:
- перед бюджетом-____ -____ грн.;
- з оплати праці-___-____грн.;
Кредиторська заборгованість -___—____грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___-____грн.;

2.2. Прийняти документи, що підтверджують право власності (володіння, 
користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

2.3. Реорганізувати Данилівську сільську раду (код ЄДРПОУ 04359229) шляхом 
приєднання до Калинівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04359873).

2.4. Вважати Калинівську селищну територіальну громаду в особі Калинівської 
селищної ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованої 
Данилівської сільської ради.

3. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Плесецької 
сільської ради (додаток 3).

3.1. Передати з балансу Плесецької сільської ради на баланс Калинівської 
селищної ради на безоплатній основі, відповідно до передавального акту:

Необоротні акти (балансова вартість) - 31294461,00 грн., у тому числі:
- основні засоби - 31294461,00 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - - грн.;
Виробничі запаси - грн.
Грошові кошти: грн.;
Дебіторська заборгованість -___-___грн., у тому числі:
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- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___-____грн.;
Кредиторська заборгованість -___—____грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___—____грн.;
3.2. Прийняти документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

3.3. Реорганізувати Плесецьку сільську раду (код ЄДРПОУ 04359376) шляхом 
приєднання до Калинівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04359873).

3.4. Вважати Калинівську селищну територіальну громаду в особі Калинівської 
селищної ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованої 
Плесецької сільської ради.

4. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Варовицької 
сільської ради (додаток 4).

4.1. Передати з балансу Варовицької сільської ради на баланс Калинівської 
селищної ради на безоплатній основі, відповідно до передавального акту:

Необоротні акти (балансова вартість) - 2269669,19 грн., у тому числі:
- основні засоби - 1632888,00 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - - грн.;
Виробничі запаси - — грн.
Грошові кошти: грн.;
Дебіторська заборгованість -___—___грн., у тому числі:
- перед бюджетом-____ -____ грн.;
- з оплати праці-___—____грн.;
Кредиторська заборгованість -__—-___ грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___-____грн.;
4.2. Прийняти документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

4.3. Реорганізувати Варовицьку сільську раду (код ЄДРПОУ 05276215) шляхом 
приєднання до Калинівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04359873).

4.4. Вважати Калинівську селищну територіальну громаду в особі Калинівської 
селищної ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованої 
Варовицької сільської ради.

5. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Дібрівської 
сільської ради (додаток 5).

5.1. Передати з балансу Дібрівської сільської ради на баланс Калинівської 
селищної ради на безоплатній основі, відповідно до передавального акту:

Необоротні акти (балансова вартість) - 2775129,85 грн., у тому числі:
- основні засоби - 31294461,00 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - - грн.;
Виробничі запаси - 32828 грн.
Грошові кошти: грн.;
Дебіторська заборгованість -___-___грн., у тому числі:
- перед бюджетом-____ -____ грн.;
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- з оплати праці-___-____грн.;
Кредиторська заборгованість -__ —____грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___—____грн.;
5.2. Прийняти документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

5.3. Реорганізувати Дібрівську сільську раду (код ЄДРПОУ 23235800) шляхом 
приєднання до Калинівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04359873).

5.4. Вважати Калинівську селищну територіальну громаду в особі Калинівської 
селищної ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованої 
Дібрівської сільської ради.

6. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Малосолтанівської 
сільської ради (додаток 6).

6.1. Передати з балансу Малосолтанівської сільської ради на баланс Калинівської 
селищної ради на безоплатній основі, відповідно до передавального акту:

Необоротні акти (балансова вартість) - 819761,00 грн., у тому числі:
- основні засоби - 819761,00 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - - грн.;
Виробничі запаси - — грн.
Грошові кошти: грн.;
Дебіторська заборгованість -___-___грн., у тому числі:
- перед бюджетом-____ -____ грн.;
- з оплати праці-___—____грн.;
Кредиторська заборгованість -___—____грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___—____грн.;
6.2. Прийняти документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

6.3. Реорганізувати Малосолтанівську сільську раду (код ЄДРПОУ 04359347) 
шляхом приєднання до Калинівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04359873).

6.4. Вважати Калинівську селищну територіальну громаду в особі Калинівської 
селищної ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованої 
Малосолтанівської сільської ради.

7. Затвердити передавальний акт майна, активів та зобов’язань Дібрівської 
сільської ради (додаток 7).

7.1. Передати з балансу Порадівської сільської ради на баланс Калинівської 
селищної ради на безоплатній основі, відповідно до передавального акту:

Необоротні акти (балансова вартість) - 1098228,00 грн., у тому числі:
- основні засоби - 1098228,00 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - - грн.;
Виробничі запаси - — грн.
Грошові кошти: грн.;
Дебіторська заборгованість -___-___грн., у тому числі:
- перед бюджетом- __________грн.;
- з оплати праці-___--____грн.;
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Кредиторська заборгованість -___—____грн., у тому числі:
- перед бюджетом-_____-____грн.;
- з оплати праці-___—____грн.;
7.2. Прийняти документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 
підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

7.3. Реорганізувати Порадівську сільську раду (код ЄДРПОУ 04359407) шляхом 
приєднання до Калинівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04359873).

7.4. Вважати Калинівську селищну територіальну громаду в особі Калинівської 
селищної ради правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованої 
Порадівської сільської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Калинівського селищного 
голову Юлію Олексенко.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №135-06-УІИ приймається, додається.

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до положення про управління соціального 
захисту населення Калинівської селищної ради та затвердження його у новій 
редакції

Доповідач: Київська Н.В. - начальник управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Київська Н.В. , керуючись статтею 34, підпунктом 9 пункту б) 
частини Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України 
«Про колективні договори і угоди» запропонувала:

1. Внести наступні зміни до Положення про управління соціального захисту 
населення Калинівської селищної ради, затвердженого рішенням Калинівської селищної 
ради від 28.02.2021 № 38-03-УІІІ (далі - Положення):

1.1 доповнити розділ 3 Положення пунктом 3.17 такого змісту:
«3.17) проводити в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію 
колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та 
забезпечує зберігання копій

2. Затвердити Положення в новій редакції, що додається.
3. Начальнику управління соціального захисту населення Калинівської селищної ради 

Київська Н. вчинити дії для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, у порядку визначеному чинним законодавством.

4. Визнати таким, що втратило чинність Положення про управління соціального захисту 
населення Калинівської селищної ради, затверджене рішенням Калинівської селищної 
ради від 28.01.2021 № 38-03-УІІІ.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №136-06-УПІ приймається, додається.
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7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 
закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Калинівської 
селищної ради

Доповідач: Горбачова І.В, - в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту.
ВИСТУПИЛИ: Горбачова 1.В., відповідно до Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про 
затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, 
комунального закладу загальної середньої освіти», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи подання відділу освіти молоді та спорту 
Калинівської селищної ради та рекомендації постійної комісії Калинівської селищної ради 
з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення, запропонувала:
1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої 
освіти комунальної форми власності Калинівської селищної ради, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення №137-06-УІІІ приймається, додається

8. СЛУХАЛИ: Про передачу в безоплатне строкове користування житлового 
будинку та земельної ділянки для функціонування дитячою будинку сімейного типу

Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 
апарату Калинівської селищної ради

ВИСТУПИЛИ: Семенков М.В., відповідно до ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», Конвенції «Про права дитини», постанов 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження 
Положення про дитячий будинок сімейного типу», враховуючи розпорядження голови 
Бучанської районної державної адміністрації від 22.06.2021 № 94 «Про створення 
дитячого будинку сімейного типу», з метою забезпечення виховання в сімейному оточенні 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запропонував:

1. Передати Слюсаренко Олександрі Володимирівні та Слюсаренку Олександру 
Сергійовичу в безоплатне строкове користування житловий будинок та земельну ділянку 
(кадастровий номер 3221482004:03:006:0041) що знаходяться за адресою: вул. 
Кооперативна, 76-а, с. Липовий Скиток Фастівського району Київської області для 
функціонування дитячого будинку сімейного типу.

2. Доручити Калинівському селищному голові Олексенко Ю.О. укласти договори 
найму (оренди) житлового будинку та земельної ділянки зі Слюсаренко Олександрою 
Володимирівною та Слюсаренком Олександром Сергійовичем строком на три роки та 
підписати акти прийому-передачі нерухомою майна.

3. Зареєструвати договори найму (оренди) вищезазначеного нерухомого майна 
відповідно до чинного законодавства.

4. Здійснити дії, необхідні для укладення договорів найму (оренди).
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Калинівського селищного 
голову Юлію Олексенко.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0 
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №138-06-VIII приймається, додається.

9. СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління комунального майна.
Доповідач: Семенков М.В. - спеціаліст І категорії сектору юридичного забезпечення 

апарату Калинівської селищної ради
ВИСТУПИЛИ: Семенков М.В., розглянувши звернення Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Калинівської селищної ради», рішення Васильківської міської ради від 14 травня 2021 
року №35-05-У1І «Про передачу безоплатно до комунальної власності Калинівської 
селищної ради майна», керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
Цивільним кодексом України, враховуючи позитивні рекомендації постійної комісії 
Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 
енергозбереження та житлово-комунального господарства, запропонував:

1. Прийняти безоплатно на баланс Калинівської селищної ради об’єкти 
нерухомого майна згідно з додатком 1.

2. Передати Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради» на праві оперативного 
управління, об’єкти нерухомого комунального майна згідно з додатком 2.

3. Передати комунальному підприємству Калинівської селищної ради 
«Калинівкаблагоустрій» на праві оперативного управління (на баланс) автомобіль УАЗ 
3962 МД, державний номерний знак АІ 8921 АТ, балансовою вартістю 454991,00 грн.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення апарату Калинівської 
селищної ради Вікторію Максименко.

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

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №139-06-УПІ приймається, додається.

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження перспективного плану оптимізації мережі 
закладів освіти Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки
Доповідач: Горбачова І.В. - в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту

ВИСТУПИЛИ: Горбачова І.В., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 
зачитала проект рішення «Про затвердження перспективного плану оптимізації мережі 
закладів освіти Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки». Пояснила всім присутнім, 
що освітня мережа Калинівської селищної ради потребує оптимізації за для підвищення 
якості надання освітніх послуг. Рішенням виконавчого комітету КСР №61-06 від 
29.04.2021 року було створено робочу групу з проведення оптимізації мережі закладів 
освіти Калинівської селищної ради, до складу якої увійшли всі директори ЗЗСО, старости 
тих населених пунктів де є ЗЗСО, керівники управлінь та відділів апарату КСР. Робоча 
група розробила покроковий план оптимізації освітньої мережі на 2021 та 2022 роки, який 
було погоджено виконкомом КСР 27.05.2021 року. Керуючись ЗУ "Про місцеве 
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самоврядування", "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про дошкільну 
освіту", розпорядженням КОДА від 06.07.2021 року №410, прошу підтримати дане 
рішення для подальшої реалізації покрокового плану.

ВИСТУПИЛИ: Горбачова І.В., керуючись статтями 32, 52-54, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», Національної доктрини 
розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, 
Указів Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244/2008 
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 30.09.2010 № 
926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в України», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1007-р «Про забезпечення 
цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально- 
культурної сфери», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 
06.07.2021 № 410 «Про заходи з підготовки до організованого початку 2021/2022 
навчального року в Київській області», рішення виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради від 27.05.2021 № 86-08 «Про погодження перспективного плану 
оптимізації мережі закладів освіти Калинівської селищної ради», Положення про відділ 
освіти, молоді та спорту Калинівської селищної ради, затвердженого рішенням 
Калинівської селищної ради від 27.11.2020 № 05-01-VIII та з метою оптимізації мережі 
закладів освіти, ефективного використання наявних приміщень, створення умов для 
здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти та позашкільної 
освіти, запропонувала:

1. Затвердити перспективний план оптимізації мережі закладів освіти Калинівської 
селищної ради на 2021 -2022 роки (далі - Перспективний план), що додається.

2. Відділу освіти, молоді та спорту Калинівської селищної ради, виконавчим органам та 
структурним підрозділам Калинівської селищної ради, Робочій групі з проведення 
оптимізації мережі закладів освіти Калинівської селищної ради провести всі необхідні 
організаційно-правові заходи та дотримуватись Перспективного плану, зазначеного в п. 1 
даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
Калинівського селищного голови Євгенія Червенка.

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

За дане питання голосували «за» - 19, «проти» - 0, «утрималось» - 1
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №140-06-УІІІ приймається, додається.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. доповіла про те, що питання порядку денного 
вичерпані та задала питання: «X " і засідання шостої сесії VIII
скликання?»

За дану пропозицію голосува , «утрималось» - 0.

СЕЛИЩНИИ ГОЛОВА Юлія ОЛЕКСЕНКО

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ Леся НОВІКОВА
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