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Бондар Юрій Вікторович 
Бондарук Сергій Олегович 
Лісняк Владислав Миколайович 
Гребіник Павло Андрійович 
Гордієнко Сергій Анатолійович 
Глінський Ігор Вікторович 
Дмитренко Святослав Віталійович 
Новікова Леся Олександрівна 
Монько Альона Ігорівна
І Іетренко Оксана Михайлівна 
Чиж Оксана Василівна
Сучок Павло Анатолійович 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Феїценко Григорій Юрійович 
Цимбалюк Юрій Степанович 
ІПовтенко Юрій Володимирович 
І Ірокопець Любов І ригорівна 
Яропіевич Андрій Вікторович 
Юшко Василь Петрович 
Скрипка Віталій Іванович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на чотирнадцятій сесії 01.04.2022 року 

Калннівськоїселищної ради VIII скликання
1 Комар Тетяна Анатоліївна
2 Вовк Олександр 1 Іавлович
3 Мошковська Ніна Микитівна
4 Чорна Лариса Валентинівна
5 Дунаев Даніель Володимирович
6 Суханов Руслан Валерійович



УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
15 сесії VIII скликання

01.04.2022 року

Загальний склад ради 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні:

Головуючий на сесії:

смт Калинівка

26 депутатів
20 депутатів
6 депутатів

Олексенко Ю.О.

В залі присутні жителі громади, які проводять відео-зйомку.
Виступили: Олексенко Ю.О. - селищний голова: - «Хто за те. щоб відкрити 

п'ятнадцяту позачергову сесію VIII скликання ?»

За дану пропозицію голосували "за" - 21. "проти” - 0, "утрималось" - 0.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко 10.0. селищний голова. запропонувала обрати тимчасово 
лічильну комісію, так як відсутні два члени комісії.

Олексенко Ю.О. - селищний голова запитала
«Хто бажає тимчасово стати членом лічильної комісії?»

Погодилися депутати Бондарук С.О. та Монько А.І.
«Хто за те, щоб тимчасово, в лічильну комісію обрати депутатів Бондарука С.О. та 

Монько А.І.»
За дану пропозицію голосували “за” - 21. “проти” - 0. “утрималось” - 0.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. селищний голова, оголосила, що голова лічильної 
комісії: Сябренко С.М.. заступник голови лічильної комісії Бондарук С.О.. секретар комісії 
Монько А.І.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. селищний голова, запропонувала прийняти 
порядок денний за основу, згідно з розпорядженням Калинівського селищною голови від 
30.03.2022 року № 27 «І Іро скликання сесії Калинівської селищної ради».



За дану пропозицію голосували “за” - 21, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

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

ВИСТУПИЛИ: Гребіник П.А. - депутат Калннівської селищної ради, який запропонував 
внести до порядку денного питання «Про звернення Калннівської селищної ради до 
Міністерства юстиції щодо прискорення ліквідації нроросійських партій»

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, яка запитала: «Хто за ге щоб внести 
доповнення до порядку денного питання «Про звернення Калннівської селищної ради до 
Міністерства юстиції щодо прискорення ліквідації нроросійських партій»?

За дану пропозицію голосували “за" - 17. "проти” - 0. "утрималось” - 4. 
Доповнення приймається до порядку денного

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

«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" - 21, “проти” - 0, "утрималось” - 0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення Калннівської селищної ради від 24.12.2021 № 
261-12-VIII «Про бюджет Калннівської селищної територіальної громади на 2022 рік»

Доповідач: Солоденко О.Д. начальник управління фінансів Калннівської селищної 
ради

2. Про звернення Калннівської селищної ради до Міністерства юстиції щодо 
прискорення ліквідації нроросійських партій

Доповідач: Гребіник ГІ.А. - депутат Калинівської селищної ради.

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 
24.12.2021 № 261-12-VIII «Про бюджет Калинівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік»

Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної 
ради

ВИСТУПИЛИ: Солоденко О.Д.. відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України. Закону України «Про 
Державний бюджет на 2022 рік», гі. 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції управління фінансів Калинівської 
селищної ради та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного розвитку. інвестицій та міжнародного 
співробітництва, запропонувала внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної 
ради від 24.12.2021 № 261-12-VIII «Про бюджет Калинівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік», а саме: 1.1. у пункті 1 рішення: у абзаці першому цифри «282 220 
423,00» та «280 047 850.00» замінити на «282 414 037,00» та «280 241 464.00»

у абзаці другому цифри «327 678 667,29», «230 526 134,29» та «97 152 533.00» 
замінити на «327 872 281,29», «241 578 748,29» та «86 293 533.00» у абзаці третьому та 
четвертому цифри «84 082 164.00» замінити на «73 223 164.00» у абзаці шостому цифру «2 
000 000.00» замінити на «12 859 000.00» 1.2. у пункті 3 рішення: цифру «47 250.00» замінити 
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на «240 864,00» 1.3. у пункті 5 рішення: цифру «135 437 151,00» замінити на «124 578 
151,00» Додатки 1, 2, 3, 5, 6 та 7 до рішення, викласти у новій редакції, що додаються. 
Управлінню фінансів Калинівської селищної ради взяти до відома та виконання зміни, 
зазначені в пункті 1 та 2. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Калинівської 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» - 21. «проти» - 0. «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №290-15-VIII приймається, додається.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова зазначила, що даний проект рішення 
повністю ідентичний проекту рішення «Про внесення змін до рішення Калинівської 
селищної ради від 24.12.2021 №261-12-V1II «Про бюджет Калинівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік», який було винесено на розгляд чотирнадцятої 
позачергової сесії. Тобто всі дані, які були надані депутатам на попередній сесії, повністю 
відповідають даним, зазначеним в проекті рішення, розглянутого на п'ятнадцятій 
позачерговій сесії. Селищний голова подякувала депутатам, що знайшли можливість 
розібратися в даному питанні та проголосувати за виділення коштів до резервного фонду 
бюджету громади.

2. СЛУХАЛИ: Про звернення Калинівської селищної ради до Міністерства юстиції 
щодо прискорення ліквідації проросійських партій

ВИСТУПИЛИ: Гребіник II.А., який зачитав звернення: - «Російська Федерація 
розв'язала проти України повномасштабну війну. Армія держави-агресора вчиняє жорстокі 
воєнні злочини, атакуючи наші села й міста, житлові будинки та лікарні, убиваючи дітей і 
жінок. Українські захисники мужньо обороняють нашу країну, ворог отримує гідну відсіч і 
зазнає колосальних втрат. Героїзм наших Збройних сил дав можливість державі 
перебудувати свою роботу відповідно до вимог воєнного часу, запустити програми для 
стимулювання економіки та підтримки населення. Однак у нашому тилу й на тимчасово 
зайнятих агресором територіях продовжують перебувати політики, депутати місцевих рад, 
представники проросійських партій, які багато років працювали на розкол нашого 
суспільства, просували російські наративи. допомагали росії досягати своїх політичних та 
економічних цілей на нашій території. А з початком широкомасштабної війни - вони стали 
на бік окупантів у тимчасово зайнятих містах. Це дає більш ніж обгрунтовані підстави 
стверджувати, що кожен член проросійської політичної партії, кожен депутат, обраний за 
їхніми списками, є потенційним колаборантом. Тому діяльність таких партій має бути 
припинена, а їхнє майно, кошти й інші активи мають бути передані у власність держави. У 
зв'язку з цим ми. депутати Калинівської селищної ради, закликаємо Міністерство юстиції 
України якомога швидше вжити необхідних заходів для анулювання реєстрації 
проросійських політичних партій: «Опозиційна платформа - За життя»; «Партія І Парія»; 
«Наші»; «Опозиційний блок»; «Ліва опозиція».

ВИСТУПИЛИ: Сучок 11.А., депутат Калинівської селищної ради, зазначив про 
реєстрацію народними депутатами у Верховній Раді проекту закону про процедуру 
заборони проросійських партій. Також зазначив про доцільність прийняття відповідного 
рішення.

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

За дане питання голосували «за» - 10, «проти» - 0, «утрималось» - 11

5



Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення не приймається, поіменне голосування додасться.

ВИСТУПИЛИ: Прокопець Л.Г. депутат Калинівської селищної ради, яка зачитала 
депутатське звернення: інформую Вас, що 30.03.2022 року під час позачергової сесії 
Калинівської селищної ради посадова особа Калинівської селищної ради Семенков Марко 
Валентинович допустив застосування нецензурної лексики та нецензурних жестів 
сексуального характеру на адресу депутатів Калинівської селищної ради та присутніх на 
сесії мешканців Калинівської громади у присутності Голови Калинівської селищної ради, 
заступників та секретаря. Вважаю, що такою поведінкою Семенков М.В. допустив грубе 
порушення вимог п.З розділу II “Загальні обов'язки державного службовця та посадової 
особи місцевого самоврядування», затверджених наказом №158 від 05.08.2016 року 
І Іаціонального агентства України з питань державної служби, та вимог ст. 8 та с і. 11 Закону 
України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Тому прошу: Розглянути моє 
звернення, зробити відповідні висновки та вжити заходів про недопущення подібної 
поведінки посадової особи Калинівської селищної ради Семенкова М.В. в подальшому. Про 
наслідки розгляду прошу проінформувати мене у порядку і терміни, визначені Законом.

ВИСТУПИЛИ: Бондар Ю.В. на це звернення дав свій коментар, в якому зауважив, 
що вищевказаних жестів він не бачив. Також доповнив, що публікації Прокопець Л.Г. у 
соцмережі Фейсбук часто не відповідають дійсності та правдивості.

ВИСТУПИЛИ: Прокопець Л.Г. відреагувала на зауваження Бондаря Ю.В. негативно, 
з підвищеною інтонацією.

Далі між депутатами Бондарем Ю.В. та Прокопець Л.Г'. виникла сварка.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О.. зробила депутатам зауваження стосовно їхньої 
поведінки.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. доповіла про те. що питання порядку денного
вичерпані та задала питання: «Хто за те. щоб закрити засідання п'ятнадцятої сесії VIII

«утрималось» - 0.

Юлія ОЛЕКСЕНКО

Леся НОВІКОВА
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