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СПИСОК ДЕПУТАТІВ,
присутніх на шістнадцятій сесії 25.06.2022 року 

Калинівської селищної ради VIII скликання
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Бондарук Сергій Олегович 
Скрипка Віталій Іванович 
Лісняк Владислав Миколайович 
ГІрокопець Любов Григорівна 
Гордієнко Сергій Анатолійович 
Дмитренко Святослав Віталійович 
Дунаев Даніель Володимирович 
Монько Альона Ігорівна 
Вовк Олександр Павлович 
Новікова Леся Олександрівна 
Петренко Оксана Михайлівна 
Гребіник Павло Андрійович 
Сучок Павло Анатолійович 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Фещенко Григорій Юрійович 
Комар Тетяна Анатоліївна 
Чиж Оксана Василівна

18 Чорна Лариса Валентинівна
19 Шовтенко Юрій Володимирович
20 Ярошевич Андрій Вікторович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на шістнадцятій сесії 25.06.2022 року 

Калинівської селищної ради VIII скликання
1 Юшко Василь Петрович
2 Цимбалюк Юрій Степанович
3 Мошковська Ніна Микитівна
4 Бондар Юрій Вікторович
5 Суханов Руслан Валерійович
6 Глінський Ігор Вікторович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

чергової
16 сесії VIII скликання

25.06.2022 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: командир військової частини А 2860 полковник Сергій
Володимирович Яременко, начальник 49-ДПРЧ 7-ДІІРЗ ГУ ДІЮ України у Київській 
області майор служби цивільного захисту Денис Тарасович Самойленко та жителі
громади, які проводять відеозйомку.

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

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала хвилиною мовчання 
вшанувати пам’ять наших загиблих захисників у війні проти росії. а також депутата 
Калинівської селищної ради Бондаря Юрія Вікторовича, який помер 19.06.2022.
Після вшанування, голова Калинівської селищної ради зробила декілька оголошень: 

Розробляється механізм для затвердження Положення про надання адресної 
соціальної матеріальної допомоги громадянам-мешканцям Калинівської селищної 
територіальної громади на найм (оренду) житла;
Психологічна служба Калинівської громади активно працює. Щочетверга біля 
кожного закладу освіти проводяться заняття з психологічної підтримки та 
емоційного розвантаження.
В неділю. 26.06.2022 відбудеться ссмінар-практикум з парамедицини о 18:00 в 
Центральному парку селища Калинівка. Запрошую.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти 
порядок денний за основу, згідно з розпорядженням Калинівського селищного голови від 
15.06.2022 року № 51 «Про скликання сесії Калинівської селищної ради».

За дану пропозицію голосували “за” - 21. “проти” - 0. “утрималось” - 0.
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Олексенко Ю.О. - селищний голова запитала: «У кого с доповнення до порядку денного?» 
ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Сучок
II.А.,  який запропонував внести до порядку денного питання «Про затвердження 
Програми підтримки військової частини А 2860 Збройних Сил України на 2022 рік», 
питання було розглянуте на комісії.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, поставила запитання:

«Хто за те. щоб внести до порядку денного питання «Про затвердження Програми 
підтримки військової частини А 2860 Збройних Сил України на 2022 рік»?. 
За дану пропозицію голосували “за” - 21. “проти” - 0. “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного.

Олексенко Ю.О. - селищний голова запитала: «У кого є доповнення до порядку денного?» 
ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Сучок 
II.А., який запропонував внести до порядку денного питання «Про затвердження внесення 
змін до Програми захисту населення і територій Калинівської селищної ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (поширення інфекційної 
хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021 -2025 роки, затвердженої 
рішенням Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №25-02-VIII», питання 
було розглянуте на комісії.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, поставила запитання:
«Хто за те, щоб внести до порядку денного питання «Про затвердження внесення 

змін до Програми захисту населення і територій Калинівської селищної ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (поширення інфекційної 
хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки, затвердженої 
рішенням Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року №25-02-VlIl»?. 
За дану пропозицію голосували "за” - 21. "проти” - 0. "утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного

Олексенко Ю.О, - селищний голова запитала: «У кого є доповнення до порядку денного?» 
ВИСТУПИЛИ: голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Сучок 
П.А., який запропонував внести доповнення до питання порядку денного «Про внесення 
змін до структури Калинівської селищної ради», питання було розглянуте на комісії.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, поставила запитання:
«Хто за те. щоб внести доповнення до питання порядку денного «Про внесення 

змін до структури Калинівської селищної ради » ?.
За дану пропозицію голосували “за” - 21. "проти” - 0. “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного

Олексенко Ю.О. - селищний голова запитала: «У кого є доповнення до порядку денного?» 
ВИСТУПИЛИ: Чорна Л.В.- депутат, член постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 
запропонувала внести доповнення до питання порядку денного «Про зміну цільового 
призначення земельних ділянок» питання було розглянуте на комісії.

ВИСТУПИЛИ; Олексенко Ю.О. - селищний голова, поставила запитання:
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«Хто за те. щоб внести доповнення до питання порядку денного «Про зміну 
цільового призначення земельних ділянок »?.
За дану пропозицію голосували “за'’- 16. “проти” - 0, “утрималось” - 5.
Доповнення приймається до порядку денного

Олексенко Ю.О. - селищний голова запитала: «У кого є доповнення до порядку денного?» 
ВИСТУПИЛИ: Чорна Л.В.- депутат, член постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 
запропонувала внести доповнення до порядку денного питання «Про викуп земельної 
ділянки» питання було розглянуте на комісії.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. селищний голова, поставила запитання:
«Хто за те, щоб внести доповнення до порядку денного питання «Про викуп 

земельної ділянки »?.
За дану пропозицію голосували "за” - 21. “проти" - 0. "утрималось" - 0.
Доповнення приймається до порядку денного

Олексенко Ю.О. - селищний голова запитала: «У кого є доповнення до порядку денного?» 
ВИСТУПИЛИ: Чорна Л.В.- депутат, член постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 
запропонувала внести доповнення до порядку денного питання «Про надання дозволу на 
право викупу земельної ділянки» питання було розглянуте на комісії.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, поставила запитання:
«Хто за те. щоб внести доповнення до порядку денного питання «Про надання 

дозволу на право викупу земельної ділянки»?.
За дану пропозицію голосували “за” - 21. “проти” - 0. “утрималось” - 0.
Доповнення приймається до порядку денного

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

«Доповнень нема».

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала внесенні питання 
«Про затвердження Програми підтримки військової частини А 2860 Збройних Сил 
України на 2022 рік» та Про затвердження внесення змін до Програми захисту населення і 
територій Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-I9). забезпечення 
пожежної безпеки на 2021 -2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної 
ради від 24 грудня 2020 року №25-02-VIIb> розглянути першочергово.
Депутати погодилися з пропозицією головуючої.

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 затвердження Програми підтримки військової частини А 2860 Збройних 

Сил України на 2022 рік
Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної 

ради
2. Про затвердження внесення змій до Програми захисту населення і територій
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Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-19), забезпечення пожежної 
безпеки на 2021 -2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної ради від 
24 грудня 2020 року №25-02-VIII

Доповідач: Максименко В.Я. - начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності 
та господарського забезпечення Калинівської селищної ради

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за І квартал 2022 року

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

4. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за січень-квітень 2022 року

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

5. Про передачу комунального майна з водопостачання та водовідведення 
Калинівської селищної територіальної громади в господарське відання та на баланс 
комунального підприємства Калинівської селищної ради «Джерело-20»

Доповідач: Степаненко А.Т. - заступник Калинівського селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів.

6. Про внесення змін до структури Калинівської селищної ради
Доповідач: Зозуля А.В. - керуючий справами виконавчого комітету Калинівської 

селищної ради
7. Про перейменування вулиць та провулків населених пунктів Калинівської 

селищної територіальної громади
Доповідач: Зозуля А.В. - керуючий справами виконавчого комітету Калинівської 

селищної ради
8. Про затвердження правил благоустрою населених пунктів на території 

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

апарату Калинівської селищної ради
9. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Калинівської 

селищної ради «Благоустрій»
Доповідач: Дмитренко С.В.- директор КП «Благоустрій» Калинівської селищної 

ради
10. Про безоплатну передачу комунального майна, основних засобів та товарно- 

матеріальних цінностей
Доповідач: Максименко В.Я. - начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності 

та господарського забезпечення Калинівської селищної ради
11. Про зміну цільового призначення земельних ділянок
Доповідач: Червенко С.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
12. Про розробку детального плану території
Доповідач: Червенко С.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
13. Про викуп земельної ділянки
Доповідач: Червенко С.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
14. Про надання дозволу на право викупу земельної ділянки
Доповідач: Червенко С.М. - перший заступник Калинівського селищного голови

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки військової частини А 2860 
Збройних Сил України на 2022 рік

Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної 
ради.
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запросила до слова командира 
військової частини А 2860 полковника Яременка Сергія Володимировича.
ВИСТУПИЛИ: Яременко С.В.. який доповів про потребу у прийняті внесеного питання 
до порядку денного «Про затвердження Програми підтримки військової частини А 2860 
Збройних Сил України на 2022 рік».

ВИСТУПИЛИ: Вовк О.П., який запропонував збільшити суму в програмі 
підтримки.

Депутати погодилися з виступом депутата Вовка О.П.. та збільшити суму по 
програмі до 5 000 000 гри.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко 10.0. відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 
2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні», Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим 
воєнного стану» та Бюджетного кодексу України, враховуючи неодноразове звернення 
командира військової частини А 2860. з метою сприяння обороноздатності та 
мобілізаційної готовності держави, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської 
селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, запропонувала затвердити Програму 
підтримки військової частини А 2860 Збройних Сил України на 2022 рік (надалі - 
Програма), що додається. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради на підставі 
звернення військової частини А 2860 Збройних Сил України передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення на фінансування 
Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на заступників Калинівського селищного голови згідно із 
розподілом обов’язків

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

За дане питання голосували «за» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ; рішення №291-16-VIII приймається. додається.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження внесення змін до Програми захисту населення 
і територій Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-19), забезпечення 
пожежної безпеки на 2021 -2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної 
ради від 24 грудня 2020 року №25-02-VIII»
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. селищний голова, запросила до слова начальника 49- 
ДІІРЧ 7-ДПРЗ ГУ ДПС України у київській обласні майор служби цивільного захисту 
Дениса Тарасовича Самойленка. який доповів навіщо і які зміни вносяться до питання 
«Про затвердження внесення змін до Програми захисту населення і територій 
Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки 
на 2021 -2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної ради від 24 грудня 
2020 року №25-02-У1ІІ»

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». Бюджетного кодексу України. Кодексу цивільного 
захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №763 «Про 
затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які 
підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на 
договірній основі», запропонувала: Затвердити внесення змін до Програми захисту 
населення і територій Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного 
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та природного характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-19). забезпечення 
пожежної безпеки на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної ради 
від 24 грудня 2020 року №25-02-VIII (далі - Програма), а саме: 1.1. Розділ 6 Програми 
«Напрями діяльності та заходи Програми» доповнити пунктами 6.15 наступного змісту: 6.15 
«Для створення належних умов функціонування 49 державної пожежно-рятувальної частини 
смт Калинівки та потреби в придбанні матеріальних цінностей та інших предметів і 
матеріалів, за рахунок коштів місцевого бюджету, шляхом передачі субвенції з місцевого 
бюджету державному бюджету у сумі 800 000.00 гри». Управлінню фінансів Калинівської 
селищної ради передбачити в бюджеті Калинівської селищної територіальній громади 
бюджетні призначення на фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей та 
пріоритетів. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників Калинівського 
селищного голови згідно із розподілів обов'язків.

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 №292-16-VIII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади за 2021 рік

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

ВИСТУПИЛИ; Солоденко О.Д., заслухавши та обговоривши звіт управління 
фінансів Калинівської селищної ради про виконання бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 2021 рік. відповідно до пункту 23 частини І статті 26 та статті 
28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні" та пункту 4 статті 80 
Бюджетного кодексу України, запропонувала затвердити звіт про виконання бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за 2021 рік (далі - звіт) по доходах у сумі 
триста п'ять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі сто п'ять (305 872 105) гривень і по 
видатках у сумі двісті шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот вісім тисяч чотириста сорок 
сім (269 808 447) гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі тридцять шість 
мільйонів шістдесят три тисячі шістсот п'ятдесят вісім (36 063 658) гривень, у тому числі: 
По загальному фонду бюджету по доходах у сумі двісті шістдесят два мільйони дев'ятсот 
тисяч чотириста тридцять три (262 900 433) гривні, по видатках у сумі сто дев'яносто 
мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч вісімсот сімнадцять (190 258 817) гривень з 
перевищенням доходів над видатками у сумі сімдесят два мільйони шістсот сорок одна 
тисяча шістсот шістнадцять (72 641 616) гривень; По спеціальному фонду бюджету по 
доходах у сумі сорок два мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот сімдесят дві 
(42 971 672) гривні, по видатках у сумі сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот сорок дев'ять 
тисяч шістсот тридцять (79 549 630) гривень з перевищенням видатків над доходами у 
сумі тридцять шість мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім (36 577 
958) гривень: Оприлюднити дане рішення згідно з чинним законодавством на офіційному 
сайті селищної ради.

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

За дане питання голосували «за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 5
Результати поіменного голосування додаються. 
ВИРІШИЛИ: рішення №293-16-VIIi приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про використання коштів резервного 
фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади за січень-квітень 
2022 року
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Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної ради
ВИСТУПИЛИ: Солоденко О.Д.. заслухавши та обговоривши звіт управління 

фінансів Калинівської селищної ради про використання коштів резервного фонду 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади за січень-квітень 2022 року, 
відповідно до етапі 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пункту 
4 статті 24 Бюджетного кодексу України, запропонувала затвердити звіт про використання 
коштів резервного фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 
січень-квітень 2022 року, що додається. 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 №294-16-VIII приймається, додається.

5. СЛУХАЛИ: Про передачу комунального майна з водопостачання та 
водовідведення Калинівської селищної територіальної громади в господарське 
відання та на баланс комунального підприємства Калинівської селищної ради 
«Джерело-20»

Доповідач: Степаненко А.Т. - заступник Калинівського селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О.. на виконання законів України «Про комунальні 
послуги». «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Господарського 
кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою забезпечення якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення 
споживачам, враховуючи рекомендації постійної комісії Калинівської селищної ради з 
питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлового 
господарства, запропонувала комунальним підприємствам Калинівської селищної ради 
«Данилівське» та «Калинівкаблагоустрій» передати комунальне майно з водопостачання та 
водовідведення на баланс Калинівської селищної ради та здійснити відповідні заходи щодо 
належного оформлення бухгалтерських документів згідно додатку 1. Передати комунальне 
майно з водопостачання та водовідведення Калинівської селищної ради в господарське 
відання та на баланс комунального підприємства Калинівської селищної ради «Джерело-20» 
згідно додатку 2. Доручити директору комунального підприємства Калинівської селищної 
ради «Джерело-20» прийняти комунальне майно в господарське відання га баланс 
підприємства відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань комунальної 
власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального 
господарства.

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

За дане питання голосували «за» - 20. «проти» - 0, «утрималось» - 1.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №295-16-VIII приймається. додається.

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури Калинівської селищної ради
Доповідач: Зозуля А.В. керуючий справами виконавчого комітету Калинівської

селищної ради
ВИСТУПИЛИ: Зозуля А.В., відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 березня 2005 року № 268 «І Іро упорядкування структури та умов
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оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів» та з метою підвищення ефективності роботи Калинівської селищної ради, 
запропонувала внести зміни до структури Калинівської селищної ради, а саме: Вивести зі 
структури відділу надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради посаду: 
адміністратор - 1 одиниця. Ввести в структуру управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради посаду: головний спеціаліст - 1 одиниця. Змінити
кількість штатних одиниць: - у відділі надання адміністративних послуг Калинівської 
селищної ради з «6» на «5»; - в управлінні соціального захисту населення Калинівської 
селищної ради з «8» на «9». - кількість робітників з благоустрою Калинівської селищної 
ради з «45,5» на «16». Начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та 
господарського забезпечення - головному бухгалтеру Калинівської селищної ради 
Максименко В.Я. підготувати та подати на затвердження зміни до штатного розпису 
Калинівської селищної ради. Начальнику відділу соціальної підтримки громадян та 
бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру управління соціального захисту 
населення Калинівської селищної ради Сухановій А.Є. підготувати та подати на 
затвердження зміни до штатного розпису управління соціального захисту населення 
Калинівської селищної ради. Визнати такою, що втратила чинність структура 
Калинівської селищної ради, затверджена рішенням Калинівської селищної ради від 24 
грудня 2021 року №242-12-VIII «Про внесення змін до структури Калинівської селищної 
ради». Контроль за виконанням цього рішення покласти на Калинівського селищного 
голову.

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 №296-16-VlII приймається. додається.

7. СЛУХАЛИ: Про перейменування вулиць та провулків населених пунктів 
Калинівської селищної територіальної громади

Доповідач: Зозуля А.В. керуючий справами виконавчого комітету Калинівської 
селищної ради

ВИСТУПИЛИ: Зозуля А.В., відповідно до статті 140. 146 Конституції України, 
статті 25. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку із 
військовою агресією російської федерації проти України та беручи до уваги результати 
громадських обговорень щодо перейменування вулиць та провулків населених пунктів 
Калинівської селищної територіальної громади, враховуючи рекомендації робочої групи з 
проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць та провулків 
населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади від 24 травня 2022 року, 
рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 26.05.2011 №103-09 «Про 
погодження проекту рішення «Про перейменування вулиць та провулків населених 
пунктів Калинівської селищної територіальної громади», запропонувала перейменувати 
вулиці та провулки населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади 
згідно з додатком. Відділу містобудування та архітектури Калинівської селищної ради 
провести відповідні заходи, пов'язані з перейменуванням вказаних вулиць та провулків. 
Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити внесення 
відомостей щодо їх місця знаходження відповідно до пункту 1 даного рішення. Контроль 
за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища та постійну комісію Калинівської селищної ради з питань освіти. 
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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» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №297-16-VIII приймається. додається.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження правил благоустрою населених пунктів на 
території Калинівської селищної ради

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О.. керуючись пунктом 44 частини 1 ст. 26. ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів». Типовими правилами благоустрою території населеного 
пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 27.11.2017 № 310. зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 18.12.2017 за № 1529/31397. відповідно до рекомендації 
постійної комісії Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального господарства, 
запропонувала затвердити Правила благоустрою населених пунктів на території 
Калинівської селищної ради, що додаються. Визнати, що з моменту набуття чинності цим 
рішенням, попередні рішення Калинівської селищної ради, Плесецької, Дібрівської, 
Данилівської, Малосолтанівської, Порадівської. Великосолтанівської. Варовицької 
сільських рад щодо затвердження правил благоустрою втрачають чинність. Дане рішення 
оприлюднити в засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті Калинівської 
селищної ради. Рішення набирає чинності з наступного дня після опублікування на 
офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну Калинівської селищної ради з питань комунальної 
власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального 
господарства.

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 №298-16-VIII приймається, додається.

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
Калинівської селищної ради «Благоустрій»

Доповідач: Дмитренко С.В.- директор КП «Благоустрій» Калинівської селищної 
ради

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О.. відповідно до статей 26, 42, 46. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського Кодексу 
України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань», з метою належної організації роботи 
комунального підприємства Калинівської селищної ради «Благоустрій» запропонувала 
внести зміни до Статуту комунального підприємства Калинівської селищної ради 
«Благоустрій», затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 1 1 лютого 2022 
року №287-13-VIII «Про створення комунального підприємства Калинівської селищної 
ради «Благоустрій» , а саме: пункт 2.2. Розділу 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА доповнити позицією «організування поховань і надання суміжних 
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послуг». Затвердити Статут комунального підприємства Калинівської селищної ради 
«Благоустрій» в новій редакції, що додається. Доручити директору комунального 
підприємства Калинівської селищної ради «Благоустрій» Святославу Дмитренку 
здійснити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів комунального 
підприємства Калинівської селищної ради «Благоустрій» у порядку та терміни, визначені 
чинним законодавством України. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального господарства.

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 №299-16-VIII при ймається, додається

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс комунального майна, основних засобів 
та товарно-матеріальних цінностей

Доповідач: Максименко В.Я. - начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності 
та господарського забезпечення Калинівської селищної ради

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., керуючись ст. 26. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», Цивільним кодексом України. Господарським кодексом 
України, враховуючи позитивні рекомендації постійної комісії Калинівської селищної 
ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та 
житлово-комунального господарства, запропонувала передати безоплатно майно, основні 
засоби та товарно-матеріальні цінності з балансу Калинівської селищної ради на баланс: 
- сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради (додаток №1); - відділу освіти Калинівської селищної ради 
(додаток №2): - Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської селищної ради» (додаток №3). - КІІ «Благоустрій» 
(додаток №4). Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 
енергозбереження та житлово-комунального господарства та відділ бухгалтерського 
обліку, звітності та господарського забезпечення апарату Калинівської селищної ради.

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 №300-16-VIII приймається, додається

11. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови 

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О.. розглянувши заяви Рижової Майї Григорівни від 
31.01.2022 за вх. №104/07-22. Мельник Наталії Василівни від 24.12.2021 за вх. № 1660/07- 
22. Бабіченко Лариси Василівни від 21.06.2022 за вх. №250/07-22 та Монька Валерія 
Миколайовича від 21.01.2022 за вх. № 58/07-22 про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок приватної власності цільове призначення яких 
змінюється, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VIII 
скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (пункт 1 протоколу № 1 від 15.06.2022. пункту 1 
протоколу № 2 від 24.06.2022), у відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
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самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 20, 122, 186, 188 Земельного кодексу України, ст. 50 
Закону України «Про землеустрій», запропонувала затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, що перебуває у власності гр. Рижової Майї Григорівни 
по вул. Залізнична в смт Калинівка Фастівського району Київської області, виготовлений 
ФОН Сокур Сергій Костянтинович. Змінити цільове призначення земельної ділянки 
площею 0.05 га. розташованої по вул. Залізнична в смт Калинівка Фастівського району 
Київської області, кадастровий номер 3221455800:05:001:0003. із земель для ведення 
особистого селянського господарства (КВЦІІЗ 01.03) у землі для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (КВЦІІЗ 03.07). Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється 
із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), що перебуває у власності гр. Мельник Наталії Василівни по вул. 1 Травня в с. 
ІІлесецьке Фастівського району Київської області, виготовлений ГОВ «ЗЕМФОНД». 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0.2321 га. розташованої по вул. 1 
Травня в с. Плесецьке Фастівського району Київської області, кадастровий номер 
3221486201:01:028:1031, із земель для ведення особистого селянського господарства 
(КВЦГІЗ 01.03) у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦІ ІЗ 02.01). Затвердити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення 
якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що перебуває у 
власності гр. Бабіченко Лариси Василівни в смт Калинівка Фастівського району Київської 
області, виготовлений ГОВ «ГЕОБУДКОМ». Змінити цільове призначення земельної 
ділянки площею 0.800 га. розташованої в смт Калинівка Фастівського району Київської 
області, кадастровий номер 3221455800:01:037:0013. із земель для ведення особистого 
селянського господарства (КВЦІІЗ 01.03) у землі для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (КВЦІІЗ 02.03). Рекомендувати Моньку Валерію 
Миколайовичу розробити містобудівну документацію - детальний план території «для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)» на земельну ділянку, що розташована на території Дібрівського 
старостинського округу Калинівської територіальної громади, площею 1.3696 га, 
кадастровий номер 3221482100:03:007:0201. у відповідності до затвердженого 
генерального плану с. Діброва з урахуванням 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 і 
обтяжень, які також визначені затвердженим генеральним планом відповідного 
населеного пункту Фастівського району Київської області. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради VIII скликання з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

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

За дане питання голосували «за» - 21. «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №301-16-VIII приймається, додається.

12. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території
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Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О.. розглянувши заяви громадян про надання дозволу 

на виготовлення містобудівної документації - детального плану території, беручи до 
уваги протокол постійної комісії Калинівської селищної ради VIII скликання з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища від 15.06.2022 №1 у відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.19. п. З ст. 24 закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», запропонувала надати гр. Головко Олені Семенівні (за вх. № 
48/07-21 від 16.02.2022) дозвіл на розробку містобудівної документації - детального плану 
території по вул. Центральна. 57 в с. Плесецькс Фастівського району Київської області на 
земельній ділянці площею 0.01 га (кадастровий №3221486201:01:044:0065) у відповідності 
до затверджених положень плану зонування с. Плесецькс Фастівського району Київської 
області з урахуванням 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 генеральними планом відповідного населеного пункту Фастівського району 
Київської області. Оприлюднити через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт 
Калинівської селищної ради інформацію про початок розробки детального плану з 
визначенням адреси та строків надання пропозицій та зауважень по розробці летального 
плану території фізичними та юридичними особами з врахуванням державної планованої 
діяльності стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості. Виготовлений детальний план території подати на розгляд і 
затвердження до Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. 
Падати гр. Головко Олександру Володимировичу (за вх. № 47/07-21 від 16.02.2022) дозвіл 
на розробку містобудівної документації - детального плану території по вул. Центральна, 
45 в с. Плесецькс Фастівського району Київської області на земельній ділянці площею 
0.0326 га (кадастровий №3221486201:01:054:0036) у відповідності до затверджених 
положень плану зонування с. Плесецькс Фастівського району Київської області з 
урахуванням 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 відповідного населеного пункту Фастівського району 
Київської області. Оприлюднити через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт 
Калинівської селищної ради інформацію про початок розробки детального плану з 
визначенням адреси та строків надання пропозицій та зауважень по розробці детального 
плану території фізичними та юридичними особами з врахуванням державної планованої 
діяльності стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості. Виготовлений детальний план території подати на розгляд і 
затвердження до Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. 
Падати гр. Головко Олені Семенівні (за вх. № 49/07-21 від 16.02.2022) дозвіл на розробку 
містобудівної документації - детального плану території у зв'язку зі зміною цільового 
призначення земельної ділянки з «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд» на «Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» по вул. Центральна в с. Плесецьке Фастівського району Київської області на 
земельній ділянці площею 0,0583 га (кадастровий №3221486201:01:054:0035) у 
відповідності до затверджених положень плану зонування с. Плесецьке Фастівського 
району Київської області з урахуванням 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 
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також визначені затвердженим генеральним планом відповідного населеного пункту 
Фастівського району Київської області. Оприлюднити через засоби масової інформації та 
офіційний веб-сайт Калинівської селищної ради інформацію про початок розробки 
детального плану з визначенням адреси та строків надання пропозицій та зауважень по 
розробці детального плану території фізичними та юридичними особами з врахуванням 
державної планованої діяльності стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості. Виготовлений детальний план 
території подати на розгляд і затвердження до Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області. Надати гр. Симоненко Людмилі Василівні (за вх. № 88/07-21 від 
15.06.2022) дозвіл на розробку містобудівної документації детального плану території у 
зв'язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки з «Для ведення особистого 
селянського господарства» на «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості» в емт Калинівка Фастівського району Київської області на земельній 
ділянці площею 0.4849 га (кадастровий №3221455800:01:030:0111) у відповідності до 
затверджених положень генерального плану емт Калинівка Фастівського району Київської 
області з урахуванням 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 генеральними планом відповідного населеного пункту Фастівського району 
Київської області. Оприлюднити через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт 
Калинівської селищної ради інформацію про початок розробки детального плану з 
визначенням адреси та строків надання пропозицій га зауважень по розробці детального 
плану території фізичними та юридичними особами з врахуванням державної планованої 
діяльності стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості. Виготовлений детальний план території подати на розгляд і 
затвердження до Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. 
Надати гр. Ткачу Юрію Борисовичу (за вх. № 7/07-21 від 12.01.2022) дозвіл на розробку 
містобудівної документації - детального плану території у зв'язку зі зміною цільового 
призначення земельної ділянки з «Для ведення фермерського господарства» на «Для 
будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення»» в с. Велика 
Солтанівка Фастівського району Київської області на земельній ділянці площею 0.6504 га 
(кадастровий №3221480900:03:004:0031) у відповідності до затверджених положень 
генерального плану с. Велика Солтанівка Фастівського району Київської області з 
урахуванням 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 га обтяжень, які також визначені 
затвердженим генеральними планом відповідного населеного пункту Фастівського району 
Київської області. Оприлюднити через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт 
Калинівської селищної ради інформацію про початок розробки детального плану з 
визначенням адреси та строків надання пропозицій та зауважень по розробці детального 
плану території фізичними та юридичними особами з врахуванням державної планованої 
діяльності стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості. Виготовлений детальний план території подати на розгляд і 
затвердження до Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської 
селищної ради VIII скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. селищний голова, запропонувала погодити 
даний проект рішення.
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За дане питання голосували «за» - 21. «проти» - 0. «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення №302-16-VIII прий мається, додається

ІЗ, СЛУХАЛИ: Про викуп земельної ділянки
Доповідач: Чсрвенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
ВИСТУПИЛИ: Олексенко 10.0.. розглянувши заяву гр. Невгада Віктора ІІетровича 

від 22.06.2022 за вх. № 114/02-18 про викуп земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення. звіт з експертної грошової оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення. виготовлений ФОП Михайлик С.О. 
(кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок 
серія МК №00751 від 21.05.2011р.. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок серія АА №5051 від 02.12.2020р.). 
рецензію на цей звіт, проведену ФОП Ситнік Т.А. (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок серія ЦХ №00375. видане ДК України із 
земельних ресурсів та МІБ 27.09.2008р.). враховуючи наявність права власності па 
нежитлове приміщення (майстерня шиномонтажу), розташоване на вказаній ділянці (витяг 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
09.10.2020. індексний номер витягу 227625106. реєстраційний номер об'єкта нерухомого 
майна: 2190438232214). та заяву Харлашка Максима Петровича від 22.06.2022 за вх. № 
1116/02-18. звіт з експертної грошової оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, виготовлений ФОП Михайлик С.О. (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок серія МК №00751 від 21.05.2011 р.. 
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок серія АА №5051 від 02.12.2020р.). рецензію на цей звіт, проведену 
ФОП Ситнік Т.А. (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок серія ЦХ №00375. видане ДК України із земельних ресурсів та МІБ 
27.09.2008р.). враховуючи наявність права власності на нежитлове приміщення (магазин), 
розташоване на вказаній ділянці (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 29.09.2021. індексний номер витягу 277243330. 
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2467493032140). враховуючи висновок 
постійної комісії Калинівської селищної ради VIII скликання з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
(пункт 2 протоколу № 2 від 24.06.2022). у відповідності до н.34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12. 122. 127. 128. 134 Земельного кодексу 
України. запропонувала затвердити оцінну вартість земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0.04 га. розташованої по вул. Садова в с. 
Плесецьке Фастівського району Київської області в розмірі 149 800.00 гри (сто сорок 
дев'ять тисяч вісімсот гри 00 коп). Передати у власність шляхом викупу гр. Певгаду 
Віктору Петровичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення, кадастровий 
номер 3221486201:01:061:0006. площею 0,04 га, розташовану по вул. Садова в с. 
Плесецьке Фастівського району Київської області за ціною 149 800.00 грн. Після повної 
виплати вартості викупленої земельної ділянки дозволити гр. Певгаду Віктору Петровичу 
оформити право власності на вказану земельну ділянку. Затвердити оцінну вартість 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0.0344 га. розташованої 
по вул. Центральна. 59-Б в смт Калинівка Фастівського району Київської області в розмірі 
224 100.00 грн (двісті двадцять чотири тисячі сто грн 00 коп). Передати у власність 
шляхом викупу гр. Харлашку Максиму Петровичу земельну ділянку 
несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 3221455800:01:010:0072. 
площею 0.0344 га. розташовану по вул. Центральна. 59-Б в смт Калинівка Фастівського 
району Київської області за ціною 224 100.00 грн. Надати дозвіл Калинівському 
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селищному голові укласти від імені Калинівської селищної ради договори купівлі- 
нродажу вказаних земельних ділянок, а також підписати інші, необхідні для здійснення 
нього правочину. документи. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію Калинівської селищної ради VIII скликання з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

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

За дане питання голосували «за» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.

ВИРІШИЛИ: рішення №303-16-VIII приймається, додається

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на право викупу земельної ділянки
Доповідач: Чсрвснко Є.М. перший заступник Калинівського селищного голови

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., розглянувши клопотання директора ГОВ «Кільце» 
Данильченка Станіслава Васильовича від 23.06.2022 за вх. №1593/02-20 щодо дозволу 
на викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення, враховуючи, що на 
даній земельній ділянці розміщений об'єкт нерухомого майна (комплекс, виробнича база), 
який згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 26.01.2021. індексний номер витягу 241889182. реєстраційний номер 
об'єкта нерухомого майна 2277072632214. належить заявникові на праві приватної 
власності, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VIII 
скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (пункт 3 протокол № 2 від 24.06.2022року, 
керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст.ст. 12. 122, 127, 128. 134 Земельного Кодексу України, 
запропонувала надати дозвіл ТОВ «Кільце» на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 3221455800:06:002:0101, 
площею 0,5275 га розташованої по вул. Залізнична. 49-В в межах емт Калинівка 
Фастівського району Київської області, цільове призначення земельної ділянки: (11.03) 
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств. Укласти договір з ТОВ «Кільце» про 
перерахунок авансового внеску на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради в 
розмірі 10% (десять відсотків) від вартості вказаної земельної ділянки, визначеної за 
нормативною грошовою оцінкою цієї ділянки. Надати дозвіл селищному голові замовити 
експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, 
кадастровий номер 3221455800:06:002:0101. площею 0.5275 га розташованої по вул. 
Залізнична. 49-В в межах емт Калинівка Фастівського району Київської області. Звіт про 
експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки надати на розгляд і затвердження 
сесії Калинівської селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію Калинівської селищної ради з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

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: ріпі сни и №304-16-VIII при ймається. додається
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. доповіла про те. що питання порядку денного 
вичерпані та задала питання: «Хто за тс. щоб закрити засідання шістнадцятої сесії VIII 
скликання?»

За дану пропозицію голосували «з

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

- 0. «утрималось» - 0.

Юлія ОЛЕКСЕНКО

Леся НОВІКОВА
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