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Глінський Ігор Вікторович 
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Гордієнко Сергій Анатолійович 
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Новікова Леся Олександрівна 
Петренко Оксана Михайлівна 
Гребіник Павло Андрійович 
Сучок Павло Анатолійович 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Феїценко Григорій Юрійович 
Комар Тетяна Анатоліївна 
Чиж Оксана Василівна 
Чорна Лариса Валентинівна 
Шовтенко Юрій Володимирович 
Ярошевич Андрій Вікторович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на сімнадцятій сесії 19.08.2022 року 
Калинівської селищної ради VIII скликання

1 Юшко Василь Петрович
2 Цимбалюк Юрій Степанович
3 Мошковська Ніна Микитівна
4 Бондар Юрій Вікторович
5 Скрипка Віталій Іванович
6 Вовк Олександр Павлович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Фастівського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

чергової
17 сесії VIII скликання

19.08.2022 року

Загальний склад ради: 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні:

Головуючий на сесії:

В залі присутні жителі громади, які проводять відеозйомку.
Виступили: Олексенко Ю.О. - селищний голова: - «Хто 

сімнадцяту чергову сесію VIII скликання ?»

смт Калинівка

26 депутатів
20 депутатів
6 депутатів

Олексенко Ю.О.

за те, щоб відкрити

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала заслухати звіт 
селищного голови за 2021 рік.

Звіт
Калинівського селищного голови Фастівського району Київської області 

Юлії Олексенко про діяльність виконавчих органів Калинівської селищної ради 
у 2021 році

Організаційна інформація
Калинівська селищна рада (Калинівська селищна територіальна громада)

Фастівського району Київської області з адміністративним центром в смт Калинівка була 
утворена у 2020 році внаслідок об’єднання 8 рад.

На території Калинівської селищної громади утворено 7 старостинських округів:
• Дібрівський старостинський округ (с.Діброва, с.Багрин),
• Плесецький округ (с.Плесецьке),
• Данилівський округ (с.Данилівка, с.Кожухівка),
• Великосалтанівський округ (с.Велика Солтанівка, с.Хлепча),
• Малосолтанівський округ (с.Мала Солтанівка, с.Скрипки),
• Варовицький округ (с.Варовичі, с.Бобриця, с.Липовий Скиток),
• Порадівський округ (с.Порадівка, с.Руликів).

До складу Калинівської селищної ради входять 15 населених пунктів: смт Калинівка, 
с.Данилівка, с.Кожухівка, с.Липовий Скиток, с.Бобриця, с.Хлепча, с.Варовичі, с.Велика 
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Солтанівка, с.Діброва, с.Багрин, с. Мала Солтанівка, с.Скрипки, с.Плесецьке, с.ГІорадівка, 
с.Руликів.

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі Калинівської 
селищної ради утворені відповідні управління та відділи:

управління фінансів,
управління соціального захисту населення, 
управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

капітального будівництва та інфраструктури,
служба у справах дітей та сім’ї,
відділ освіти,
відділ надання адміністративних послуг,
відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців,
відділ власності та земельних відносин,
відділ містобудування та архітектури,
відділ організаційно-кадрового та документального забезпечення, 
відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення, 
сектор культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 
сектор молоді та спорту, 
сектор юридичного забезпечення.

27 листопада 2020 року відбулася І установча сесія Калинівської селищної ради VIII 
скликання, на якій визнали повноваження депутатів селищної ради та селищного голови, 
обрали секретаря селищної ради та 7-х старост старостинських округів громади.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. Протягом 2021 року 
проведено 12 засідань сесій Калинівської селищної ради, на яких було прийнято 285 
рішень.

Найважливішими серед них стали питання про прийняття бюджету селищної 
територіальної громади, про утворення комунальних установ, про встановлення місцевих 
податків та зборів, а також прийняття рішень, пов'язаних із забезпеченням 
життєдіяльності та розвитком інфраструктури громади.

На засіданнях сесії ради були затверджені 23 галузевих програм:
• Програма соціально-економічного та культурного розвитку Калинівської селищної 

ради на 2021-2025 роки
• Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

"Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради на 2021-2023 
роки"

• Програма впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань на території Калинівської громади на 2021 рік (дана Програма 
прийнята Калинівською селищною радою однією з перших новостворених громад в 
Київській області)

• Програма "Здоров'я" з надання адресної матеріальної допомоги хворим жителям 
Калинівської селищної ради нефрологічного профілю, які потребують гемодіалізу на 
2021-2025 роки

• Програма фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая, 
новорічних свят для дітей об'єднаної територіальної громади Калинівської селищної 
територіальної громади на 2021 - 2025 роки

• Програма фінансової підтримки на період реформування та розвитку комунальних 
підприємств житлово-комунальної сфери Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки

• Програма проведення інвентарізації та нормативної грошової оцінки земель 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області на 2021 рік
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• Програма захисту населення і території Калинівської селищної ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (поширення інфекаційної 
хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки

• Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Калинівська варта" 
Калинівської селищної ради на 2021 рік

• Програма "Безпечна громада" Комунального підприємства "Калинівська варта" 
Калинівської селищної ради на 2021 рік

• Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2021 - 2022 роки
• Програма "Турбота" Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки
• Програма культурно-мистецької діяльності Калинівської селищної ради на 2021- 

2025 роки
• Програма розвитку туризму та діяльності засобів масової інформації у 

Калинівській селищній раді на 2021-2025 роки
• Програма інформаційно-культурного простору Калинівської селищної ради на 

2021 -2025 роки
• Програма поліпшення технічного та екологічного стану водойм на території 

Калинівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки
• Про затвердження програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та учасників Революції 
Гідності Калинівської селищної ради на 2022 рік

• Про затвердження Програми розвитку освіти Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області на 2022-2025 роки

• Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту ш території 
Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

• Про затвердження Програми розвитку національно-патріотичного виховання на 
території Калинівської селищної ради на 2022-2025 роки

• Про затвердження Програми розвитку молодіжної політики на території 
Калинівської селищної ради на 2022 - 2025 роки

• Про затвердження Програми про сплату членських внесків членами Всеукраїнської 
асоціації громад на 2022-2025 роки

• Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 - 2025 роки.

Виконавча діяльність селищної ради здійснювалася через виконавчий комітет, який 
проводив свою роботу, спрямовану на вирішення соціально-економічних, 
адміністративно-господарських, житлово-комунальних та інших важливих проблем 
громади. До складу виконавчого комітету входить 30 осіб.

За 2021 рік було проведено 17 засідання виконавчого комітету селищної ради, 
прийнято 228 рішень.

Калинівським селищним головою за звітний період видано 553 розпорядження, в 
т.ч. з кадрових питань - 431 та з основної діяльності - 122 розпорядження.

У 2021 році до Калинівської селищної ради надійшло:
- 752 звернень громадян,
- 4128 вхідних докумен тів від юридичних осіб,
- 75 запитів на публічну інформацію
Зареєстровано 2927 вихідних документів.

Реалізація планів та проектів
Калинівська громада - громада, що розвивається. Паша мета - комфортна 

Калинівська громада. Тому, на території громади втілюються в життя нові проекти.
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1. Залізничний переїзд в смт Калинівка є на даний час однією з найбільших 
проблем Калинівської громади.

Питання залізничного переїзду можна вирішити через реалізацію проекту 
будівництва шляхопроводу, але на даний час ми розуміємо нереальність його втілення, 
тому стараємось задіяти всі шляхи та можливості для вирішення проблем з 
функціонуванням переїзду. Будівництво шляхопроводу через залізницю є дуже 
дороговартісним, приблизна вартість тільки проектних робіт 5,5 млн. грн, вартість 
реалізації якого може бути від 800 млн. грн.

Тому Калинівська селищна рада вже розпочала втілювати в життя більш 
економний варіант, який дозволить частково вирішити проблему з заторами на 
залізничному переїзді - це будівництво повноцінного тунелю.

Здійснено наступні заходи:
'Т Проведено топографо-геодезичні вишукування місцевості, де планується

будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями;
2. Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» AT «Укрзалізниця» 

проведено комісійне обстеження щодо визначення технічних завдань та особливостей 
будівництва, видано технічні умови на будівництво.

'Т 3. Визначено місце будівництва тунелю з урахуванням топографо- 
геодезичних вишукувань та технічних умов.

-ґ Замовлено та виготовлено проект детального плану території.
S Замовлено та виготовлено передпроектні пропозиції «Будівництво 

транспортного тунелю під залізничними коліями в смт Калинівка Фастівського району 
Київської області (Регіональна філія Південно-Західної залізниці)» та передпроектні 
пропозицій по будівництву підходів до перетину залізниці.

Замовлено та виготовлено технічний звіт з інженерно-геологічних 
вишукувань з будівництва транспортного тунелю під залізничними коліями з підходами 
та улаштуванню дренажної системи в межах смт Калинівка Фастівського району 
Київської області

S Оголошено тендер на розробку проектно-кошторисної документації та
проходження експертизи на будівництво об’єкта: «Будівництво транспортного тунелю під 
залізничними коліями з підходами в межах ст. Васильків 1 смт. Калинівка Фастівського р- 
ну Київської області».

2. Керівництво громади працює над створенням комфортних умов для виховання та 
навчання дітей у навчальних закладах громади.

В планах - продовжити роботу з реалізації проекту, ідея якого виникла саме 
завдяки побажанням жителів громади - будівництво басейну з допоміжними 
приміщеннями на території Калинівського НВК№1.

Здійснено наступні заходи:
•S Проведено роботи з реконструкції фасадної частини приміщення школи: 

утеплення зовнішніх стін, заміні частина покрівлі, а також будуть замінені старі вікна на 
енергозберігаючі,

•S Проведено ремонт харчоблоку.
3. Паркова зона навколо озера в с.Данилівка - ще один проект, який планує втілити в 

життя наша громада. Масштаб проекту великий, не на один рік, але з перспективною 
результату на десятиліття для всіх мешканців Калинівської громади. Ми хочемо, щоб це 
місце стало улюбленим місцем відпочинку, а на території парку ми могли тут проводити 
різноманітні свята і фестивалі. Озеро потрібно заглибити, розчистити джерела. Плануємо 
поєднати тут зелену зону з новою сучасною зоною для активного відпочинку, 
облаштувати бігові та прогулочні доріжки навколо озера, облаштувати паркову зону, а 
також збудувати бювет з оглядовим майданчиком, і можливо, в перспективі зробити на 
озері фонтан.

Здійснено наступні заходи:
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S Розроблено проект детального планування території з можливістю втілення 
в подальшому в життя паркової зони навколо озера.

4. Реконструкція Плесецької ЗОШ.
Розпочато втілення ще одного великого проекту - реконструкція школи в 

с.Плесецьке. Плесецька ЗОШ - одна з найбільших шкіл громади. Тому для учнів цього 
закладу, як і для інших шкіл, ми намагаємось створити всі умови для здобуття освіти, 
гуртових знань та спортивних досягнень.

Здійснено наступні заходи:
S Утеплено фасадну частину спортзалу школи,
S Здійснено ремонт в спортивному залі,

Облаштовано спортивний майданчик воркаут зі штучним покриттям.
■S Розроблено проект «Реконструкція Плесецької ЗОШ», а саме: зробити добудову 

актової зали на 300 осіб та тренажерної зали з душовими та роздягальнями
На території закладу також планується облаштувати багатофункціональний та 

дитячий майданчики, футбольне поле, глядацьку зону, бігові доріжки.
5. Будівництво дитячого садочку в смт Калинівка.
У зв’язку зі стрімким розвитком Калинівки та збільшенням кількості населення 

громади, в т.ч. дошкільного віку, існує нагальна потреба у необхідності будівництва 
дитячого садочку. На даний час на території смт Калинівка функціонує лише один заклад 
дошкільної освіти «Весняночка», в якому виховується 167 дітей, а також ще 105 дітей 
дошкільного віку виховується в Калинівській ЗОШ №1. Обидва ці заклади розташовані в 
центральній частині селища, в той час як в частині селища, яка розташована за 
залізничним переїздом та в безпосередній близькості до військового містечка №21 
с.Данилівка (на території якого на даний час проживає 95 дітей дошкільного віку) ДНЗ 
відсутні. З кожним роком кількість дітей дошкільного року зростає, групи переповнені.

Здійснено наступні заходи:
розроблено проектно-кошторисну документацію на об’єкт «Реконструкція 

частини приміщень Калинівської ЗОШ 1-111 ступенів №2 під заклад дошкільної освіти по 
вул.Пушкіна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області», будівництво 
якого розпочали.

Проведено роботи з улаштування фундаменту, улаштування стін, 
улаштування покрівлі, заповнення дверних, віконних прорізів.

На даний час приміщення садочку ще потребує здійснення внутрішніх ремонтних 
робіт, оздоблювальних робіт, а також закупівлі меблів та устаткування.

Будівництво даного об’єкту дозволить забезпечити дошкільною освітою дітей смт 
Калинівка та військового містечка №21 с.Данилівка (дітей військовослужбовців).

Проектування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

У звітному періоді виконувались роботи з проектування, будівництва, реконструкції, 
реставрації та капітального ремонту 95-ти об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури громади.
Об'єкти житлово-комунального господарства

У звітному періоді виконувались роботи з проектування, будівництва, реконструкції, 
реставрації та капітального ремонту 16-ти об'єктів житлово-комунального господарства, у 
тому числі завершено роботи по об'єктах:

•«Реконструкція трубопроводу водопостачання від майданчика фільтрувальної 
станції до амбулаторії, вздовж будинку 61 по вул. Центральна смт Калинівка»;

• «Капітальний ремонт даху житлового будинку 8 у військовому містечку №21 в 
с.Данилівка Фастівського району Київської області»;

• «Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Центральна, 65 смт 
Калинівка Фастівського району Київської області»;
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• «Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Центральна, 76 смт 
Калинівка Фастівського району Київської області»

Установи та заклади культури
У звітному періоді здійснено капітальний ремонт приміщення Калинівського 

селищного будинку культури по вул. Центральна, 57 Л смт. Калинівка Фастівського 
району Київської області з облаштуванням кабінету звукозапису;

Освітні установи та заклади
У звітному періоді велику увагу було приділено розвитку освітніх установ та 

закладів. На ці цілі спрямовано 37% від загального обсягу видатків по управлінню 
капітального будівництва.

В рамках даного напряму виконувались роботи з проектування, будівництва, 
капітального ремонту та реконструкції шкіл, дитячих садків, шкільних стадіонів, 
спортивних майданчиків по 12 об'єктам. У тому числі:

• проводилися роботи по об'єктах
«Реконструкція ЗОШ в селищі Калинівка Фастівського району Київської області» 

(субвенція з обласного бюджету 5000 тис. грн.);
«Реконструкція частини приміщень Калинівської ЗОШ І-Ш ступенів №2 під заклад 

дошкільної освіти по вул. Пушкіна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської 
області»;
«Капітальний ремонт Кожухівської ЗОШ Фастівського району Київської області»; 
«Капітальний ремонт Плесецької ЗОШ по вул. Центральна, 34 с.Плесецьке Фастівського 
району Київської області»;

- завершені роботи по об'єктах
«Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ОЗО "Калинівський академічний ліцей- 

осві гній центр" ,
«Капітальний ремонт приміщень будівлі Великосолтанівського навчально-виховного 
комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
«Капітальний ремонт приміщень закладу дошкільної освіти (дитячий садок) "Данилко" .

З метою розвитку спортивної інфраструктури виконані роботи по об'єкту 
«Будівництво багатофункціонального майданчика ОЗО "Калинівський академічний ліцей- 
освітній центр" за адресою: вул. Центральна 59 смт Калинівка Фастівського району 
Київської області» та проводилися роботи по об'єкту «Будівництво допоміжної будівлі 
скейт-парку по вул.Центральна 59-В у смт Калинівка Фастівського району Київської 
області».

Споруди, установи та заклади фізичної культури і спорту
У звітному періоді використано коштів на будівництво майданчиків з встановленням 

вуличних тренажерів в с. Плесецьке Фастівського району Київської області.
Відкрито 2 спортивних майданчика в с. Данилівка та с. Велика Солтанівка 

Фастівського району Київської області спільно з Київською обласною державною 
адміністрацією в рамках соціального проекту «Активні парки - локація здорової 
України».

Інші об'єкти комунальної власності
В межах напряму проводились роботи по 18 об'єктам.У тому числі здійснено 

наступні заходи:
- завершені роботи по об'єктах

«Будівництво вуличного освітлення на території с. Варовичі, с. Липовий Скиток 
Фастівського району Київської області, вздовж автодороги Т 1038»;
«Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Незалежності, вул. Шевченка с. 
Порадівка Фастівського району Київської області»;
«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Київська с. Багрин Фастівського 

району Київської області»;
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«Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Травнева с. Руликів Фастівського району 
Київської області»
«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул, Центральна с. Плесецьке 
Фастівського району Київської області»;
«Будівництво вуличного освітлення по вул. Озерна с. Варовичі Фастівського району 

Київської області»;
«Капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Центральна с. Діброва Фастівського 
району Київської області»;
«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Боженка с. Руликів Фастівського 

району Київської області»;
«Капітальний ремонт вуличного освітлення центрального парку в смт Калинівка 

Фастівського району Київської області".
Також, у звітному періоді проведено ремонтні роботи в адміністративних 

приміщеннях Калинівської селищної ради в с. Плесецьке, с. Варовичі, с. Велика 
Солтанівка, смт Калинівка.

Бюджет громади
Протягом звітного періоду управлінням фінансів Калинівської селищної ради 

постійно здійснювався аналіз виконання бюджету за доходами та видатками, стан 
освоєння бюджетних коштів головними розпорядниками.

Доходи
Планові показники доходів бюджету Калинівської селищної територіальної громади 

на 2021 рік затверджено з урахуванням змін у сумі 292 665,1 тис.грн., з них загальний 
фонд - 255 304,2 тис.грн, спеціальний фонд- 37 360,9 тис.гривень.

Фактичний обсяг доходів за 2021 рік склав 305 872,1 тис.грн., або 104,5 відсотка до 
плану, в тому числі загальний фонд - 262 900,4 тис.грн., або 103,0 відсотка, спеціальний 
фонд - 42 971,7 тис.грн,, або 115,0 відсотків.

За звітний період виконання планових показників бюджету Калинівської селищної 
ради, в частині податків та зборів, складає 106,0 відсотка. При планових показниках 
225 323,2тис.грн., фактично надійшло 238 930,8 тис.грн., понадплан надійшло 
13 607,6 тис.гривень.

Надходження по окремих податках за 2021 рік:
За основним бюджетоутворюючим податком - податком на доходи фізичних осіб 

план виконано на 105,2 відсотка.
За 2021 рік надійшло зазначеного податку у сумі 109 571,7 тис.грн., що на 

5 409,4 тис.грн. більше затвердженого плану.
Земельного податку та орендної плати за землю надійшло 36 679,7 гри., що 

становить 102,7 відсотка до плану на звітну дату.
Єдиний податок за 2021 рік до селищного бюджету надійшов у сумі 29 847,9 грн., 

або 100,5 відсотка.
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

надійшли у сумі 35 199,0 тис.грн, або 101,7 відсотка до плану;
Видатки
Видатки бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 2021 рік склали 

269 808,4 тис. грн., що становить 87,5 % до затверджених показників, з них:
кошти селищного бюджету - 201028,2 тис.грн., 
міжбюджетні трансферти - 62 168,3 тис.грн., 
власні надходження установ - 6 611,9 тис.гривень.

Видатки на утримання галузей та розвиток територіальної громади
Державне управління

На утримання органів державного управління у 2021 році направлено 34 914,0 тис. 
гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

9



Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 
2021 рік склали 2 036,7 тис.гри., з них:

-за рахунок субвенції з обласного бюджету спрямовано видатки на пільгове медичне 
обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 84,4 тис. 
гривень.

Видатки на місцеві програми склали І 952,3 тис.гри., з них:
- надання адресної матеріальної допомоги хворим жителям Калинівської селищної 

ради нефрологічного профілю, які потребують гемодіалізу, відповідно до Програми 
"Здоров'я" - 819,8 тис. гри.;

- фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая, новорічних свят для 
дітей об'єднаної територіальної громади Калинівської селищної територіальної громади - 
156,3 тис. гри.;

- надання одноразової матеріальної допомоги жителям Калинівської громади та інші 
виплати, відповідно до Програми "Турбота" - 976,2 тис. грн.;

Культура та туризм
За 2021 рік на фінансування установ культури здійснено видатків на суму 7 260,5 

тис. гривень, з них видатки на галузеві програми склали 1 752,6 гис. грн.:
- на проведення заходів Програми культурно-мистецької діяльності - 969,9 тис.грн.;
- на проведення заходів Програми розвитку туризму та діяльності засобів масової 

інформації - 80,7 тис.грн.;
-на проведення заходів Програми інформаційно-культурного простору - 136,5 

тис.грн.;
- на Програму з інформаційно-просвітницької діяльності - 565,5 тис. гривень.

Охорона здоров 'я
За 2021 рік на галузь «Охорона здоров’я» використано 6 094,9 тис. грн. (з 

урахуванням трансфертів з державного бюджету - 686,6 тис.грн. ).
Освіта

На галузь «Освіта» за 2021 рік з бюджету Калинівської селищної територіальної 
громади спрямовано 116 931,4 тис. грн. (з урахуванням трансфертів з державного 
бюджету - 53 482,0 тис. грн.).

Фізична культура і спорт
На галузь «Фізична культура і спорт» за 2021 рік направлено 190,9 тис. гривень.
Видатки спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, 

відповідно до Програми розвитку системи освіти, молоді та спорту Калинівської селищної 
ради.

Житлово-комунальне господарство
Видатки бюджету на житлово-комунальне господарство за 2021 рік склали 35 314,1 

тис. гривень.
Економічна діяльність

За 2021 рік на економічну діяльність (будівництво, реконструкції, капітальні 
ремонти) спрямовано 50 425,8 тис. гривень.

Інша діяльність
Видатки бюджету на іншу діяльність (Програма захисту населення і території 

Калинівської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру (поширення інфекційної хвороби COVID-19), забезпечення пожежної безпеки, 
Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Калинівська варта". 
Програма «Безпечна громада». Програма «Поліцейський офіцер громади» ) за 2021 рік 
склали 8 451,0 тис.гривень.

Міжбюджетні трансферти
Видатки бюджету на міжбюджетні трансферти за 2021 рік склали 8 189,1 тис.грн.,

з них:
реверсна дотація 6 764,5 тис.грн.;
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інші субвенції з селищного бюджету — 1424,6 тис.грн. (до обласного бюджету на 
співфінансування об’єкту: "Реконструкція трубопроводу водопостачання по вуя. Паркова 
в смт. Калинівка» - 559,2 тис. гри., для КНП «Васильківська багатогірофільна лікарня 
інтенсивного лікування» Васильківської міської ради - 300,0 тис.грн., КНП
«Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 460,7 тис.грн., 
Васильківському міському територіальному центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) - 104,7 тис.грн.).

Економіка та підприємництво
Промисловість

В Калинівській громаді нараховується 547 малих та середніх підприємств.
Основною галузевою структурою промисловості громади є: виробництво 

будівельних матеріалів, яке становить 73 % від загального обсягу виробництва.
Основу виробничого потенціалу Калинівської селищної ради складають наступні 

промислові підприємства:
'б ТОВ «Епіцентр К» (роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах);
ТОВ «Агротехсоюз» (оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й 
устаткованням);
ТОВ «Плисецький гранітний кар’єр» (добування декоративного та будівельного 
каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю);

'б ТОВ «Ясенсвіт» (розведення свійської птиці);
■У ПрАТ «Логістичний центр Калинівка» (надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна).
Сільське господарство

На території громади працює 4 фермерських господарства.
Основними сільськогосподарськими культурами на території громади є соняшник, 

пшениця, рапс, кукурудза. Крім того на території громади значну площу займають сади 
плодово-ягідних культур.
Створення нових робочих місць

В с. Велика Солтанівка розпочато будівництво індустріального парку 
«Солтанівка». Передбачувана спеціалізація парку «Солтанівка» - будівництво, агро- 
переробка та складська діяльність. Реалізація цього проекту є дуже важливою для 
Калинівської громади, адже його будівництво забезпечить: надходження коштів від 
сплати ПДФО до бюджету Калинівської громади, створення більше 1000 робочих місць, 
створення об’єктів нерухомості з різним функціоналом: промислові, складські та 
логістичні, офісні та бізнес-центри, оптові магазини, виставкові комплекси, готелі, кафе, 
медичний центр та ін.

На території Калинівської громади компанія «Кроноспан УА» планує будівництво 
логістичного хабу. Підприємство «Кроноспан УА» є одним з найбільших в Україні 
виробників листових матеріалів на підставі деревини - ламінованих і шліфованих ДСП, і 
постформінгу. Продукція підприємства заслужено користується високим попитом в 
Україні та країнах СНД. В 2021 році розпочалися роботи по отриманню дозвільної 
документації на початок будівництва. При реалізації даного проекту планується створення 
близько 100 робочих місць.

Комунальні підприємства
На території Калинівської селищної ради функціонує 5 комунальних підприємства, 

які надають послуги з благоустрою, водопостачання та водовідведення: КІ1 «Благоустрій», 
КП «Джерело-20», КП «Калинівкаблагоустрій», КП «Данилівське» та КГІ 
«Плесецьккомунгосп».

КП "Калинівська варта" працює у тісній взаємодії з правоохоронними органами, 
забезпечує порядок та безпеку в публічних місцях та під час масових заходів (спортивних 
та святкових) тощо.



Завдяки програмі «Безпечна громада» у всіх закладах освіти Калинівської громади 
встановлено сучасні системи сигналізаційної охорони та кнопки екстреного виклику.

Комунальний заклад «Інформаційно-просвітницький центр» Калинівської селищної 
ради - заклад створено з метою проведення інформаційно-просвітницької діяльності, 
організації культурних, мистецьких, оздоровчо-спортивних заходів, відпочинку та розваг, 
забезпечення функціювання архівів та музеїв, здійснення діяльності з утримання, охорони 
та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури.

Земельні відносини
Протягом 2021 року відділом власності та земельних відносин Калинівської селищної 

ради активно опрацьовувалися документи громадян, які оформляли земельні ділянки у 
власність та користування по всім видам використання на території населених пунктів 
Калинівської селищної ради, розглянуто та підготовлено до розгляду сесії 1 668 звернень 
від юридичних та фізичних осіб.

Протягом 2021 року підготовлено необхідні матеріали для продажу 6 земельних 
ділянок.

Станом на 01.01.2022 в селищі діє 133 договори оренди на об’єкти комунальної 
власності територіальної громади. Всі договори та додаткові угоди постійно 
перевіряються на предмет їх відповідності чинному законодавству.

Відділом проводиться інвентаризація земель комунальної власності Калинівської 
селищної територіальної громади та підготовка матеріалів для здійснення реєстрації 
комунальної власності на земельні ділянки.

З метою забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів 
та їх охорону, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого 
розвитку землекористування, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а 
також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні 
галузі економіки Калинівської громади розроблено програму проведення інвентаризації та 
нормативно-грошової оцінки земель Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області на 2022 - 2023 роки.

Містобудування та архітектура
З метою удосконалення територіального розвитку с. Руликів та с. Порадівка 

Фастівського району Київської області у звітному періоді було прийнято рішення про 
розроблення містобудівної документації - виготовлення «Генеральний план села Руликів 
Фастівського району Київської області» та «Генеральний план села Порадівка 
Фастівського району Київської області».

Також було прийнято рішення внесення змін до генерального плану села Велика 
Солтанівка Фастівського району Київської області.

За період 2021 року було розглянуто розглянуто 418 заяв у сфері містобудування та 
архітектури.

Сектором містобудування та архітектури Калинівської селищної ради надано:
1) будівельні паспорти забудови земельної ділянки - 66.
2) містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва - 5.
3) дозволи (переоформлення, продовження дії, анулювання) на розміщення зовнішньої 
реклами - 2.
4) надання довідки, що підтверджує присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна 
-4.
5) присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна - 102.
6) дозвіл на розроблення містобудівної документації детального плану території - 25
7) дозвіл на затвердження містобудівної документації детального плану території - 13.

Калинівська громада підключена до Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва, в якій здійснюється реєстрація присвоєння поштових адрес.

Адміністративні послуги
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З метою належної організації виконання Закону України «Про адміністративні 
послуги» та реформування системи надання адміністративних послуг з 20.09.2020 
розпочав функціонування Центр надання адміністративних послуг Калинівської селищної 
ради Фастівського району Київської області (далі - ЦНАП).

ЦНАП - це постійно діючий робочий орган Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області, надання адміністративних послуг в якому 
здійснюється адміністраторами ЦНАП, у тому числі шляхом їх взаємодії з суб’єктами 
надання адміністративних послуг.

З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення 
діяльності ЦНАП у структурі Калинівської селищної ради утворено відділ надання 
адміністративних послуг (далі - Відділ), на який покладається здійснення функцій з 
керівництва та відповідальності за організацію діяльності ЦНАП.

У роботі ЦНАПу, крім виконавчих органів Калинівської селищної ради, приймають 
участь такі суб’єкти надання адміністративних послуг:

1. Васильківське районну управління ГУ Держпродспоживслужби у Київській 
області;

2. Відділ у Васильківському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області;
3. Васильківський РВ Центрального міжрегіонального управління Державної 

міграційної служби у м. Києві та Київській області;
4. Управління патрульної поліції у м. Київ та Київській області;
5. Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області;
6. Державне агентство водних ресурсів України;
8. Васильківська міськрайонна філія Київського обласного центру зайнятості;
9. ГУ Пенсійного фонду України в Київській області
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 
послуг» із змінами та доповненнями станом на звітну дату через ЦНАП надається 283 
адміністративні послуг, із них 123 послуги надаються в електронному вигляді. 
Вживаються всі необхідні дії щодо запровадження надання всіх адміністративних послуг в 
електронному вигляді.

Станом на звітну дату адміністраторам ЦНАП відкрито електронні ключи доступу 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру актів 
цивільного стану, Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, програмного комплексу автоматизації роботи Центрів надання 
адміністративних послуг ІС «Вулик», РТГ ДМС, ІІС «Соціальна громада», Державного 
земельного кадастру, Єдиного державного демографічного реєстру, Конфіденційного 
каналу зв’язку, Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

З питань отримання консультацій до ЦНАП протягом 2021 року звернулося понад 
25000 заявників. Консультації надаються не лише при особистому зверненні 
громадян, а й за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти.

За період роботи ЦНАПу протягом 2021 року надійшло 36873 звернення, із них 
фактично надано 12291 адміністративні послуги, як безпосереднього суб’єкта надання 
адміністративних послуг.

Протягом 2021 рік Калинівською селищною радою були вжиті всі необхідні заходи 
щодо запровадження надання адміністративних послуг з видачі паспортів громадянина 
України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон через ЦНАП. Для цього 
селищною радою придбано робочу станцію для оформлення та видачі паспортів, а також 
проведено конфіденційний канал зв’язку у складі Національної системи конфіденційного 
каналу зв’язку для підключення ЦНАП до Єдиного державного демографічного реєстру. 
Станом на кінець 2021 робоча станція проходить відповідну державну експертизу в 
адміністрації Держспецзв’язку України.
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У звітному 2021 році за платні послуги, з яких стягується адміністративний збір, 
до місцевого бюджету Калинівської селищної ради надійшло коштів на суму 516,6 тис. 
грн. Протягом 2021 за рахунок селищного бюджету закуплено та впроваджено систему 
електронної черги для відвідувачів з можливістю попереднього запису через офіційний 
сайт Калинівської селищної ради. Центр надання адміністративних послуг Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області приймав участь у III раунді 
міжнародної програми U-Lead з Європою та отримав від програми інституційну допомогу, 
дизайн-проект, меблі, комп’ютерну техніку та інформаційну систему ПК ЦНАП (Вулик).

ЦНАПом постійно проводиться відповідна робота із суб’єктами звернення в 
частині обізнаності та подальшого їх навчання в частині подання та отримання 
адміністративних послуг в електронному вигляді. Для цього в приміщенні ЦНАП 
розташовано місце для самообслуговування відвідувачів.

В свою чергу, ЦНАП постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, 
забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування.

Благоустрій населених пунктів
Особлива увага в громаді приділяється питанню благоустрою населених пунктів.
Для покращення санітарного стану виконуються роботи по догляду за об’єктами 

історико-культурного значення, скверами, парками та іншими місцями масового 
відпочинку населення. Постійно здійснювався покіс трави в місцях загального 
користування ручними мотокосами, на узбіччях доріг покіс здійснюється тракторами з 
навісними роторними косарками. По маршруту руху громадського транспорту 
пофарбували зупинки громадського автотранспорту.

Здійснено закупівлю дитячих майданчиків для встановлення в парк "Слави" за 
адресою: вул. Паркова 1, смт Калинівка та в с. Мала Солтанівка.

Крім того, у звітному періоді виконувались роботи з організації благоустрою 
населених пунктів громади з використанням коштів загального фонду: поточний ремонт 
дорожнього покриття населених пунктів громади; послуги з кронування, санітарної 
обрізки, видалення омели, аварійних сухостійних дерев та вивезення деревини.

Протягом звітного періоду проводили толоки за участю працівників установ та 
підприємств. Виконували роботи по очищенню від сміття скверів, вулиць, прилеглих 
лісових смуг, прибиранню узбіччя доріг, кладовищ. Також були побіловані бордюри 
санітарний стан підтримується протягом року. Укладено договори з вивезення сміття по 
смт Калинівка та старостинських округах.

Для безперебійного та якісного забезпечення питною водою було відремонтовано та 
очищено КНС по вул. Садова в смт Калинівка, очищено КНС в с. Багрин, здійснено 
поточний ремонт водонасосно!’ станції №2 в с. Данилівка.

Стан вуличного освітлення є досить актуальним питанням для населених пунктів 
нашої територіальної громади. Протягом 2021 року провели ряд заходів щодо утримання 
в належному стані мереж вуличного освітлення, а саме: технічне обслуговування 
обслуговування вуличного освітлення в смт Калинівка та старостинських округах.

З метою контролю чисельності безпритульних тварин на території громади, 
Калинівською селищною радою були заключені договори щодо надання послуг із 
стерилізації, кліпсування безпритульних тварин.

Рішенням виконавчого комітету Калинівської ради була створена адміністративна 
комісія та затверджено положення про неї. До повноважень даної комісії належить 
розгляд справ про адміністративні правопорушення.

Так, протягом 2021 року відбулося 12 засідання комісії, на їх розгляд винесли 340 
адміністративних матеріалів.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
Велика увага приділяється розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури 

Калинівської селищної територіальної громади. Основні заходи були направлені на 
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виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиць населених пунктів 
громади.

У тому числі завершено роботи по об'єктах:
• «Капітальний ремонт дорожнього покриття (білощебеневе покриття) по вул. 

Кармелюка с.Велика Солтанівка Фастівського району Київської області»;
• «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шляхова с. Данилівка 

Фастівського району Київської області»;
• «Капітальний ремонт дорожнього покриття (білощебеневе покриття) по пров. 

Новий смт Калинівка Фастівського району Київської області»;
• «Капітальний ремонт дорожнього покриття по (білощебеневе покриття) вул. 

Благовіщенська с. Данилівка Фастівського району Київської області»;
• «Капітальний ремонт дорожнього покриття (білощебеневе покриття) по вул. 

Молодіжна с. Данилівка Фастівського району Київської області»
З метою реалізації в наступних звітних періодах відповідних проектів, розроблено 

проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт дорожнього покриття 28 
вулиць населених пунктів громади.

Культура та туризм
Мережа закладів культури Калинівської селищної ради складається з:

• КЗ "Калинівська дитяча школа мистецтв";
• музеї:
У КЗ «Музей старожитностей» с.Данилівка - тут зібрана колекція стародавніх 

знарядь праці, численні музейні реліквії, які розкривають історію нашого краю кінця XIX 
- початку XX століття, також представлені фотоматеріали із життя краю та багато іншого.

У Інформаційно-просвітницький центр, до якого входять:
- Калинівський військово-історичний музей (смт Калинівка, вул. Залізнична) - має 

унікальні експонати, присвячені світовим війнам.
- Музей "Хата-садиба" (смт Калинівка, вул. Центральна)
• 4 будинки культури:

смт Калинівка, с.Плесецьке, с.М.Солтанівка, с.Кожухівка;
• 2 клуби:

с.Липовий Скиток, с.Діброва
• 7 діючих бібліотек:

смт Калинівка, с.Кожухівка, с. В.Солтанівка, с.Діброва, с.Мала Солтанівка, с.Плесецьке, с. 
Липовий Скиток.

Заходи державного значення, тематичні концерти, народні гуляння, відзначення 
пам’ятих дат. Дні сіл та селища проведені на виконання культурно-мистецької програми 
Калинівської громади.

Підготовлено та проведено культурно-мистецькі масові заходи (фестивалі): «Ой на 
Івана, ой на Купала...», «Об’єднані Україною», «Святий Миколай».

Для маленьких жителів громади в літній період було організовано щотижневі покази 
дитячих мультфільмів у кінотеатрах просто неба.

Колективи Калинівської громади та вихованці школи мистецтв протягом року 
активно брали участь у районних, обласних, Всеукраїнських заходах, конкурсах та 
фестивалях.

За рахунок державного бюджету зроблено поточний ремонт будинку культури смт 
Калинівка, закуплено будівельні матеріали на ремонт Музею старожитностей с. 
Данилівка.

Придбано народні інструменти для аматорських колективів (бубон, тамбурин, набір 
дзвіночків, трищітки, трикутник металевий) для будинків культури громади сценічний 
одяг для будинку культури смт Калинівка.
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Придбано 3 проектори для будинків культури в с. Кожухівка, с. Липовий Скиток та 
с. М. Солтанівка, закуплено для будинку культури смт Калинівка: 2 ноутбуки, звукове 
обладнання, барабанна установка, 6 світлодіодних голів 18,5 2 підвісні мікрофони, 
студійний мікрофон.

Придбано мобільну сцену для проведення концертів в населених пунктах 
Калинівської громади.

За звітний період розроблено туристичні маршрути зі встановленням вказівників, 
інформаційних щитів, дорожніх туристичних знаків, а також придбано необхідне 
туристичне спорядження.

У 2021 році також було організовано 2 веломаршрути:
1. Калинівка - Данилівка - Липовий Скиток - Кожухівка - Калинівка
2. Плесецьке (по місцевості).

Охорона здоров’я
До структури КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради» входить:
З амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (смт Калинівка, с. Плесецьке 

та с. Велика Солтанівка)
- 7 фельдшерсько-акушерських пунктів (с. Данилівка в/м 21, с. Данилівка, с. Діброва,

с. Кожухівка, с. Мала Солтанівка, с. Варовичі та с. Руликів).
Працівники амбулаторій та ФАПів близько 20 тис. осіб Калинівської ТГ (з них 

близько 7 тис. чоловіків, 8,5 тис. жінок та 4,5 тис дітей до 18 років), в тому числі жителів 
сусідніх громад, які заключили декларації з лікарями центру.

В КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради» працюють 9 лікарів сімейної 
медицини, з якими за звітний період заключено 12 975 декларацій (в середньому 1 440 
декларацій на одного лікаря).

В амбулаторіях проводяться безкоштовні аналізи та обстеження (загальний аналіз 
крові, сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, вимірювання артеріального тиску, 
електрокардіограма, вимірювання індексу маси тіла, ваги, зросту, окружності талії, швидкі 
тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, грип, COVID-19).

В пунктах щеплень амбулаторій працівниками КНП «ЦПМСД Калинівської 
селищної ради» провакциновано 6447 пацієнтів від COVID-19. Організовано вакцинацію 
співробітників підприємств та населення громади виїзними бригадами Центру.

На базі КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради» створено лікарсько- 
консультативну комісію, яка виконує консультативні функції з питань інвалідності та 
вирішує питання експертизи тимчасової непрацездатності.,

В закладах охорони здоров’я громади оновлена комп’ютерна техніка, своєчасно 
забезпечуються необхідним медичним обладнанням згідно вимог надання послуг 
первинної медичної допомоги населенню та нових вимог договору з НСЗУ.

Освіта
Мережа закладів освіти Калинівської селищної ради включає в себе:

• 3 дошкільні заклади освіти з кількістю дітей - 41 5 чол.,
• 7 загальноосвітніх навчальних закладів (з них 4 школи мають дошкільні 

відділення),
• Комунальний заклад позашкільної освіти Калинівської селищної ради Фастівського 

району Київської області «Центр дитячо-юнацького розвитку»
Заклади освіти Калинівської селищної ради:

1. ОЗО «Калинівський Академічний Ліцей - освітній центр»
2. Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
3. Данилівський ЗЗСО
4. Кожухівська ЗОНІ І-ll ступенів
5. Плесецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
6. Великосолтанівська гімназія - філія ОНЗ «Калинівський Академічний Ліцей- 
Освітній Центр»
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7. Малосолтанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Заклади дошкільної освіти Калинівської селищної ради:

1. Калинівський заклад дошкільної освіти «Весняночка»;
2. Кожухівський заклад дошкільної освіти «Золотий Півник»;
3. Плесецький заклад дошкільної освіти «Дюймовочка».
Основні напрямки діяльності у 2021 році::
1. Впровадження Концепції Нової Української Школи. Для вчителів майбутніх 

першокласників відповідно до вимог Концепції НУШ був проведний тренінг. Всі 
початкові класи забезпечені комп’ютерним обладнанням, сучасними меблями та 
дидактичним матеріалом. У закладах дошкільної освіти відбувається впровадження 
новітньої програми «Впевнений старт» відповідно до вимог Концепції НУШ.

2. Реформа харчування, дотримання нових норм харчування в закладах освіти. Розробка 
зразків меню з рецептами страв та технологічними картками, взяли участь у форумі 
«Реформа шкільного харчування», проводяться робочі наради з кухарями та 
медичними сестрами наших закладів, ведеться постійна рубрика «Контрольний обід», 
тижні здорового харчування в закладах освіти, майстер-клас від компанії «DELOTA» 
для кухарів, проведення акції «14 днів здорового харчування» тощо)

3. Активна робота психологічної служби громади. Участь в майстер-класах, тренінгах, 
форумах, обмін досвідом між колегами, Всеукраїнська акція «16 днів проти 
насильства», заходи до тижня протидії булінгу.

4. Створення та розвиток учнівського парламенту громади, співпраця із учнівським
самоврядуванням Васильківської МТГ; тренінги для лідерів учнівського 
самоврядування; обласний збір лідерів «Плануй.Змінюй.Мотивуй.», Обласний форум 
лідерів органів учнівського самоврядування
«Бачення+Натхнення+Енергія-=Лідерство», вибори голови ради лідерів шкільного 
самоврядування Калинівської громади

5. Організація літнього табору на базі Комунального закладу позашкільної освіти «Центр 
дитячо-юнацького розвитку». Розвиток творчого потенціалу дитини, залучення її до 
колективної та індивідуальної діяльності.

6. Підтримка обдарованих дітей. Організація та проведення 1 етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської так студентської молоді ім. Т. Шевченка.

7. Національно-патріотичне виховання. Участь учнів закладів освіти у військово- 
патріотичній грі «Загартовані».

8. Участь учнів закладів освіти в наступних конкурсах: Всеукраїнський арт-челендж 
«Слово, чому ти не твердая криця» (конкурс «Космічні фантазії», до 150-річчя з дня 
народження Лесі Українки), фестиваль-конкурс сценічних костюмів «Стильний 
папір», конкурс серед шкіл Калинівської громади з нагоди вшанування Т. Г. 
Шевченка, Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт із 
природознавства «Юний дослідник», Всеукраїнський конкурс «Земля-наш спільний 
дім», Обласний онлайн-фотоконкурс «Неосяжна моя, Україна!», Всеукраїнська 
виставка-конкурс «Український сувенір», Конкурс-виставка дитячого малюнка 
Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція».

9. Забезпечення підвезення учнів до закладів освіти.
10. Систематичні спортивні змагання з різних видів спорту. Легкоатлетична спартакіада 

серед закладів освіти, міні-футболу, баскетболу серед учнів 8-9 класів, настільного 
тенісу, шашок.

11. Оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти. Забезпечення 
комп’ютерною та мультимедійною технікою, в межах реалізації проекту Міністерства 
освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України «Ноутбук кожному 
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вчителю». Забезпечення необхідним канцелярським приладдям закладів освіти. 
Забезпечення навчальними підручниками здобувачів освіти Калинівської громади. 
Придбання матеріалів для ремонтів закладів освіти.
12. Проведення серпневої конференції педагогічних працівників нового формату 
«Реформа освіти в умовах децентралізації. Якісна освіта для кожного».
13. Встановлення охоронної системи у рамках втілення програми «Безпечна громада»
У розрізі позашкільної освіти було здійснено:
1- Створення учнівського парламенту. Організація та проведення зустрічі лідерів 
учнівського самоврядування Васильківської та Калинівської територіальних громад. 
Участь у виборчому процесі голів фракцій обласної ради дітей Київщини. Участь в 
обласній лідерській студії «Творимо себе! Творимо Україну!», захід обласної Ради Дітей 
Київщини. Лідерки учнівського самоврядування Калинівської ОТГ взяли участь в 
обласному зборі «Плануй.Змінюй.Мотивуй». Відбувся відбір делегатів від учнівського 
самоврядування Калинівської ОТГ до Обласної ради дітей Київщини. Наші учасниці 
учнівського самоврядування взяли участь у виборах Обласного парламенту і одна з них 
очолила фракцію інформаційного забезпечення та преси.
2. Організація та проведення спортивних заходів. Активна участь в обласних, 
всеукраїнських чемпіонатах та турнірах з таких видів спорту: дзюдо, панкратіон, 
тхеквондо, кікбоксінг. Участь хореографічного колективу «Сузір’я» у міжнародному 
фестивалі мистецтв, в обласному онлайн-фестивалі хореографії «Fresh Dance» 
(хореографічні колективи «Сузір’я», «Сяйво» та «Vida Dance») та в міжнародному 
фестивалі-конкурсі творчої молоді «Соняшник», на якому зайняли перше місце. Участь у 
святкуванні днів Калинівки та сіл громади. Футбольний матч між дітками з Данилівки та 
малечою з Калинівки. Перша легкоатлетична спартакіада, в якій взяли участь 7 шкіл.
3. Участь в конкурсах, фестивалях, та проведення виставок. Організація, проведення 
територіального етапу конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!» та участь в обласному 
етапі, підготовка та проведення виставки виробів гуртківців художньо-естетичного, 
модельно-технічного, декоративно-приклачного напрямків на святкуванні Різдва 
Христового. Організація та проведення територіального етапу конкурсу-виставки 
дитячого малюнка «Право очима дитини». Участь в обласному етапі «Право очима 
дитини». Проведення та організація І етапу (територіального) Всеукраїнського конкурсу 
"Новорічна композиція". Далі - участь в обласному етапі конкурсу, призові місця. Участь 
у Всеукраїнській виставці-конкурсі “Український сувенір -2021”, призові місця. Участь у 
територіальному та обласному етапах Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український 
сувенір», призові місця. Участь у обласному онлайн-фотоконкурсі «Неосяжна моя, 
Україна!». Участь у Всеукраїнському форумі «Позашкільна освіти без бар’єрів», виставці 
образотворчого мистецтва у музеї старожитностей, в обласній родинній онлайн-етноакції 
«Дитинства пісня Великодня», в обласному етапі Всеукраїнського конкурсі "Замля-наш 
спільний дім!" .
4. Організація та проведення занять літнього табору. Були залучені тренери-викладачі 
та керівники-гуртків.

Соціальний захист
Соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за 
будь-яких умов на користь найбільш вразливих верств населення. За останні роки, на 
жаль, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний 
захист громадян полягає у підтримці населення шляхом надання соціальної допомоги та 
соціальних послуг. Ці та інші заходи по забезпеченню соціальних гарантій на території 
Калинівської селищної територіальної громади здійснює управління соціального захисту 
населення та служба у справах дітей та сім’ї.

За 2021 рік опрацьовано 5811 звернень від громадян Калинівської селищної 
територіальної громади, які звертаються за призначенням різних видів соціальних 
допомог, компенсаційних виплат, пільг та з інших питань. Із загальної кількості звернень 
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надано 3459 усних консультацій, 2380 справ прийнято від громадян для призначення 
різних видів допомог, з них 2259 справ передано для призначення та нарахування 
відповідних допомог до управління соціального захисту населення Фастівської районної 
державної адміністрації.

За вищезазначений період працівниками управління було прийнято пакети 
документів:

• для призначення матеріальної допомоги відповідно до Київської обласної 
цільової програми соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил надання та членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також 
родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки - 2 
справи;

• для надання матеріальної допомоги громадянам, що проживають на 
території Фастівського району, відповідно до Програми «Турбота» на 2021 - 2025 роки 
Фастівської районної державної адміністрації- 8 справ;

• для виконання механізму забезпечення потреб осіб з інвалідністю 
технічними засобами реабілітації та виплату компенсації за їх придбання - 53 справи;

• для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян Калинівської 
селищної територіальної ради - 57 справ.

За допомогою Програмного комплексу «Соціальна громада» управлінням 
опрацьовано 803 заяви, з них соціальних допомог - 467; пільги на отримання житлово- 
комунальних послуг - 83; субсидії - 253.

За 2021 рік на урядову «гарячу лінію» надійшло 30 звернень громадян, які вирішені 
по суті в межах компетенції з подальшим інформуванням громадян.

Контингент отримувачів житлових субсидій станом на 01.01.2022 року становить 
1291 домогосподарство.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 505 
«Деякі питання призначення житлових субсидій» у 2021 році в електронному вигляді 
отримано близько 4,0 тис. повідомлень про автоматичний перерахунок житлових 
субсидій. Сформовані списки на майже 2,0 тис. субсидіантів, яким проведено 
автоматичний перерахунок та передані до управління соціального захисту населення 
Фастівської районної державної адміністрації.

На території Калиніської селищної ради діє програма «Турбота» Калинівської 
селищної ради на 2021-2025 роки (надалі - Програма), основною метою якої є соціальний 
захист найменш захищених верств населення та сприяння підвищення життєвого рівня 
громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Громадянам які перебувають в 
складних життєвих обставинах надавалась матеріальна допомога, розмір якої визначався 
за рішенням комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам, передбаченої 
заходами Програми.

Відповідно до кошторисних призначень у 2021 році на виконання заходів Програми 
використано 1 080,83 тис. грн. у тому числі:

■ надано одноразову матеріальну допомогу 381 особі на суму 797,00 тис. гри., 
зокрема:

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах - 255 особам; 
громадянам з онкологічними захворюваннями - 68 осіб;
учасникам антитерористичної операції - 28 осіб; 
громадянам у зв’язку із пожежею - 4 особи; 
дітям з інвалідністю - 8 осіб;
членам сімей загиблих - 6 осіб;
особам з інвалідністю 1 групи І І осіб;
на поховання безрідних - 1 особа;
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■ надана матеріальна допомога у вигляді продуктових наборів 354 особам на суму 
124,26 тис. гри., зокрема:

до 35 роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції - 130 чол. на 
суму 49,14 тис. грн;

- до Пасхальних свят -9 чол. на суму 0,585 тис. грн.;
до Дня людей похилого віку 9 чол. на суму 4,41 тис. грн.;
до Дня селища одиноким громадянам - 9 чол. на суму 4,5 тис. грн.;
до Дня пам’яті та примирення й Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні - 94 чол. на суму 35,532 тис. грн.;
до дня осіб з інвалідністю - 70 чол. на суму 21,00 тис. грн;
до дня Св. Миколая одиноким громадянам - 9 чол. на суму 2,70 тис. грн; 
придбано гігієнічний набір (памперси) - 4 уп. на суму 1,992 тис. грн.; 
продуктові набори для вразливої категорії населення - 20 чол. на суму 4,40 

тис. грн.
■ організовано привітання ювілярів довгожителів Калинівської селищної 

територіальної громади з нагоди 85, 90, 95-річчя квітами та подарунками 37 чол. на суму 
18,72 тис. грн.;

■ відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі 
питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі», у 2021 році управлінням щомісячно 
проводилася виплата компенсації за надання соціальних послуг 4 особам на суму 13,45 
тис. грн.;

■ проведено відшкодування вартості за надані послуги по перевезенню пасажирів 
на соціальному маршруті Порадівка-Калинівка-Порадівка в межах Калинівської селищної 
територіальної громади у сумі 22,80 тис. грн.;

■ відшкодовано кошти за утримання 2 одиноких громадян похилого віку, які не 
здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги перебуваючи 
у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Васильківського міського територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) до міського бюджету на суму 104,60 тис. грн.

Проведена відповідна робота щодо створення опікунської ради з питань 
забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) при виконавчому 
комітеті Калинівської селищної ради та затверджено Положення про неї. Надано 4 
висновки про доцільність призначення опікуном у разі визнання особи судом 
недієздатною.

З метою забезпечення належного наповнення доходно!' частини місцевого бюджету, 
посилення контролю за легалізацією, своєчасністю виплати та погашенням заборгованості 
із заробітної плати було створено комісію Калинівської селищної ради з питань 
погашення заборгованості та легалізації виплати заробітної плати та затверджено 
Положення про неї. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2022 року 
на підприємствах, установах і організаціях, які здійснюють господарську діяльність на 
території Калинівської селищної територіальної громади, відсутня.

При управлінні соціального захисту населення створений відділ надання соціальної 
допомоги вдома для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування 
одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої 
допомоги. У відділі працює 2 соціальних робітника, які обслуговують 9 громадян в трьох 
населених пунктах: емт Калинівка, с. Кожухівка, с. Данилівка. Надання соціальних послуг 
здійснюється на безоплатній основі. Соціальні робітники надають послугу догляд вдома - 
допомога в самообслуговуванні, пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього 
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господарства за місцем проживання одиноких та одиноко проживаючих людей похилого 
віку, які потребують сторонньої допомоги.

Важливу роль займає робота, пов’язана з поліпшенням становища дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах. На первинному обліку служби у справах 
дітей та сім’ї Калинівської селищної ради перебуває 39 дітей-сиріт, позбавлених 
батьківського піклування, з них:

під опікою/піклуванням - 25 дітей.
у прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу - 7 дітей.
у закладах соціального захисту дітей - 3 дітей
у медичних , навчальних закладах - 3 дітей
Діти, які були вилучені у сімей у зв’язку з складними життєвими обставинами та 

яким не встановлений статус - 5 дітей.
Діти, залишені без батьківського піклування - І дитина
Метою роботи служби у справах дітей та сім’ї з сім’ями, де батьки ухиляються від 

виконання своїх батьківських обов’язків та ведуть асоціальний спосіб життя, є збереження 
біологічної сім’ї, недопущення вилучення дітей з сім’ї, відновлення її функціональної 
спроможності щодо виховання дітей. Тому, службою вживаються всі необхідні заходи 
щодо виховання дітей в біологічних родинах.

Калинівська громада - громада, іцо розвивається. Ми маємо амбітні плани 
щодо розвитку наших населених пунктів, покрашення інфраструктури, благоустрою.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю і взаєморозуміння, активність і 
свідомість громадян. Разом будемо й надалі працювати в обраному напрямку в 
інтересах і на благо громади, для загального добра й благополуччя, намагаючись 
максимально і в повному обсязі задовольнити потреби жителів, а головне - 
виправдати довіру людей.

ВИСТУПИЛИ: Носач О.В., жителька селища з запитанням щодо реалізації тих 
проектів, про які йшла мова у звіті, терміни їх виконання.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко 10.0. селищний голова, відповіла, що наразі існують 
фінансові обмеження відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 
№590. Тому поки що реалізувати ці проекти нема змоги.

ВИСТУПИЛИ: Лариса Петренко, жителька селища Калинівка, щодо
світломаскування у громаді і з проханням увімкнути вуличне освітлення хоча б до 
комендантської години.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, доповіла, що неодноразово 
зверталася до Фастівської районної військової адміністрації з відповідним проханням. 
Однак поки що такої згоди від районного керівництва немає.

ВИСТУПИЛИ: Гасюк Марія Василівна, жителька селища Калинівка, яка 
подякувала селищному голові Олексенко Ю.О. та депутату Шовтенку Ю.В. за підтримку у 
лікуванні її дочки, господарську допомогу та іншу, за якою жінка постійно звертається до 
селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Лідія Чорна, жителька селища Калинівка, привітала всіх присутніх 
зі святом, подякувала за капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по вулиці 
Центральна, 65, в якому вона мешкає. Однак, за словами жінки, є певні дефекти в одному 
з елементів даху, та на звернення до селищної ради щодо усунення їх, відразу була реакція 
- заступник голови з підрядником оглянули та пообіцяли найближчим часом полагодити.

ВИСТУПИЛИ: Наталія Бабіченко, директор ЦДЮР, яка подякувала селищному 
голові Олексенко Ю.О. за підтримку культурної сфери у громаді, всебічний розвиток, 
закупівлю необхідних інструментів тощо. До того ж у Калинівській громаді, першій в 
Україні, були започатковані безкоштовні гурткові заняття для дітей та дорослих для 
психологічного розвантаження в умовах війни.
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ВИСТУПИЛИ: Самелюк Віталій із запитанням щодо асфальтування доріг по 
громаді, зокрема у Дібрівському старостинському окрузі. Також прозвучало запитання 
щодо захисної споруди, яка знаходиться на території ТОВ «КРОНАСПАН»: чи є 
можливість туди потрапити при надзвичайних ситуаціях, які можуть виникнути через 
ракетні обстріли російської федерації.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, доповіла з приводу дороги, про 
яку йшла мова, що це дорога обласного значення. Калинівською селищною радою були 
направлені офіційні звернення до Департаменту регіонального розвитку КОДА щодо 
асфальтування доріг; напередодні вже виконали ямковий ремонт по вул. Залізнична 
(Калинівка) та у Плесецькому. Наразі повинен розпочатися ремонт доріг на території с. 
Дібріва. Щодо укриття, то воно вже облаштовано: проведено електропостачання, 
забезпечено водою, є генераотари, розвішено вказівники.

ВИСТУПИЛИ: Степаненко А.Т. - заступник селищного голови, підтвердив, що 
наприкінці серпня розпочнеться ремонт доріг у Діброві та Багрині.

ВИСТУПИЛИ: Руденок А., жителька селища Калинівка щодо ремонту скейт-парку.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. селищний голова, доповіла, що конструкції 

майданчиків оглянули спеціалісти, надали відповідні розрахунки, наразі потрібно 
почекати, доки матеріали до цих майданчиків буде виготовлено. Після чого відразу будуть 
замінені всі полотна, які цього потребують.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запитала: « Чи є ще запитання по 
звіту за 2021 рік?»

«Запитань немає, всім дякую за увагу!»

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти 
порядок денний за основу, згідно з розпорядженням Калинівського селищного голови від 
09.08.2022 року № 76 «Про 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: 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 
проведення інвентаризації земельної ділянки»

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

інвентаризації 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 дозвіл 
на передачу в суборенду 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 дозвіл на 

передачу в суборенду земельної ділянки»?.
За дану пропозицію голосували “за” - 20, “проти” - 0, “утрималось” - 1. 
Доповнення приймається до порядку денного.
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Утримався депутат Глінський І.В. конфлікт інтересів.
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 затвердження звіту про виконання бюджету Калинівської селищної 

територіальної громади за І півріччя 2022 року
Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної 

ради
2. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету 

Калинівської селищної територіальної громади за січень-червень 2022 року
Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної 

ради
3. Про вступ Калинівської селищної ради у Всеукраїнську асоціацію органів 

місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»
Доповідач: Зозуля А.В. - керуючий справами виконавчого комітету Калинівської 

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

селищної ради
5. Про реорганізацію (перепрофілювання) закладів загальної середньої освіти 

Калинівської селищної ради
Доповідач: Горбачова І.В. - в.о. начальника відділу освіти Калинівської селищної 

ради
6. Про затвердження нових назв закладів дошкільної освіти Калинівської 

селищної ради Фастівського району Київської області
Доповідач: Горбачова 1.В. в.о. начальника відділу освіти Калинівської селищної

ради
7. Про затвердження статуту Опорного закладу освіти «Калинівський 

академічний
ліцей - освітній центр» Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області в новій редакції

Доповідач: Горбачова 1.В. - в.о. начальника відділу освіти Калинівської селищної 
ради

8. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
10. Про внесення змін до рішення сесій в зв’язку з виправленням технічних 

помилок
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
11. Про розробку детального плану території
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
12. Про проведення інвентаризації земельної ділянки
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
13. Про дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки
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Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади за І півріччя 2022 року

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 І півріччя 2022 року, відповідно до пункту 23 частини 1 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 І півріччя 2022 рік (далі - звіт) по 
доходах у сумі сто сорок два мільйони шістсот дев’ять тисяч вісімдесят три (142 609 083) 
гривні і по видатках у сумі сто два мільйони двісті п’ятдесят дві тисячі двісті п’ятдесят 
чотири (102 252 254) гривні з перевищенням доходів над видатками у сумі сорок 
мільйонів триста п’ятдесят шість тисяч вісімсот двадцять дев’ять (40 356 829) гривень, у 
тому числі: по загальному фонду бюджету по доходах у сумі сто сорок один мільйон 
сімсот сімдесят дев’ять тисяч сімдесят чотири (141 779 074) гривні, по видатках у сумі 
дев’яносто сім мільйонів триста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот сорок вісім (97 357 548) 
гривень з перевищенням доходів над видатками у сумі сорок чотири мільйона чотириста 
двадцять одна тисяча п’ятсот двадцять шість (44 421 526) гривень; По спеціальному
фонду бюджету по доходах у сумі вісімсот тридцять тисяч дев’ять (830 009) гривень, по 
видатках у сумі чотири мільйона вісімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот шість (4 894 
706) гривень з перевищенням видатків над доходами у сумі чотири мільйона шістдесят 
чотири тисячі шістсот дев'яносто сім (4 064 697) 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» - 5, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №305-17-VIII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про використання коштів резервного 
фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади за січень- червень 
2022 року

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- червень 2022 року, 
відповідно до статті 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-червень 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» - 15, «проти» - 4, «утрималось» - 2
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Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №306-17-VIII приймається, додається.

З*_ СЛУХАЛИ: Про вступ Калинівської селищної ради у Всеукраїнську
асоціацію органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних 
громад»

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

ВИСТУПИЛИ: Зозуля А.В., розглянувши лист Всеукраїнської асоціації місцевого 
самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» від 14.07.2022 №127/22, 
керуючись частиною 1 статті 15 та пунктом 21 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою більш ефективного виконання завдань і 
функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому і регіональному розвитку, 
захисту прав та інтересів територіальної громади, запропонувала вступити у 
Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних 
територіальних громад». Уповноважити Калинівського селищного голову Олексенко 
Юлію Олексіївну представляти Калинівську селищну раду у Всеукраїнській асоціації 
органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад». 
Надіслати це рішення до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація об’єднаних територіальних громад». Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 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 №307-17-VIII приймається, додається.

4. 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 «Про упорядкування структури та умов 
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 організаційно-кадрового та документального забезпечення апарату 
Калинівської селищної ради посаду: головний спеціаліст - 1 одиниця. Ввести в структуру 
апарату Калинівської селищної ради посаду: уповноважена особа у сфері публічних 
закупівель - 1 одиниця. Утворити: сектор з питань оборони, цивільного захисту, охорони 
довкілля та роботи з правоохоронними органами Калинівської селищної ради. Ввести в 
структуру сектору з питань оборони, цивільного захисту, охорони довкілля та роботи з 
правоохоронними органами Калинівської селищної ради посади: завідувач сектору 1 
одиниця; головний спеціаліст - 1 одиниця. 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. Затвердити структуру Калинівської селищної ради в новій 
редакції. Визнати такою, що втратила чинність структура Калинівської селищної ради, 
затверджена рішенням Калинівської селищної ради від 25 червня 2022 року № 296-16-VII1 
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«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 №308-17-VIII при ймається, додасться.

5. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію (перепрофілювання) закладів загальної 
середньої освіти Калинівської селищної ради

Доповідач: Горбачова І.В. в.о. начальника відділу освіти Калинівської селищної 
ради

ВИСТУПИЛИ: Горбачова І.В.., Відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», керуючись статтями 26, 42 та 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення сесії 
Калинівської селищної ради від 14 липня 2021 року № 140-06-VII1 «Про затвердження 
перспективного плану огітимізації мережі закладів освіти Калинівської селищної ради на 
2021-2022 роки», з метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої 
галузі Калинівської селищної територіальної громади Фастівського району Київської 
області, оптимізації мережі закладів освіти, ефективного використання наявних 
приміщень та створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної 
загальної середньої та позашкільної освіти, запропонувала реорганізувати 
Малосолтанівську загальноосвітню школу І-ПІ ступенів Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області у Малосолтанівську гімназію Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області (зі структурними підрозділами: 
дошкільний, початкова школа). Реорганізувати Плесецьку загальноосвітню школу I- 
III ступенів Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області у 
Плесецьку гімназію Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 
(зі структурним підрозділом - початкова школа). Реорганізувати Данилівський заклад 
загальної середньої освіти І-1ІІ ступенів Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області у Данилівську гімназію Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області (зі структурними підрозділами: дошкільний, початкова 
школа). Реорганізувати Калинівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області у Калинівську 
гімназію Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області (зі 
структурними підрозділами: дошкільний, початкова школа). Перейменувати Кожухівську 
загальноосвітню школу 1-І І ступенів Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області у Кожухівську гімназію Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області (зі структурним підрозділом - початкова школа). Затвердити 
Статути закладів, зазначених у пунктах 1-5 даного рішення, у новій редакції. Керівникам 
закладів, зазначених у пунктах 1-5 даного рішення здійснити дії щодо державної 
реєстрації змін до установчих документів у порядку та терміни, визначені чинним 
законодавством України. Контроль за виконанням 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» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №309-17-VIII приймається, додається.
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6. СЛУХАЛИ: Про затвердження нових назв закладів дошкільної освіти 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області

Доповідач: Горбачова І.В. - в.о. начальника відділу освіти Калинівської селищної 
ради

ВИСТУПИЛИ: Горбачова І.В., відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», ст. 16 Закону України «Про 
дошкільну освіту», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою 
організації і забезпечення здійснення повноважень у сфері управління дошкільною 
освітою, запропонувала затвердити нові назви закладів дошкільної освіти Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області, а саме:
№
з/п

Фактична назва Нова назва

1 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА- 
САДОК) ВЕСНЯНОЧКА КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Весняночка» Калинівської селищної ради 

Фастівського району Київської області

2. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДЯСЛА- 
САДОК "ДЮЙМОВОЧКА" ПЛЕСЕЦЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Плесецький заклад дошкільної освіти (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної 
ради Фастівського району Київської області

О3. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА- 
САДОК) ЗОЛОТИЙ ІІІВНИК ДАНИЛІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кожухівський заклад дошкільної освіти (ясла- 
садок) «Золотий півник» Калинівської 

селищної ради Фастівського району Київської 
області

Затвердити статути закладів дошкільної освіти Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області в новій редакції. Керівникам закладів дошкільної освіти 
Калинівської селищної ради вчинити дії щодо державної реєстрації змін до установчих 
документів у порядку та терміни, визначені чинним законодавством України. Контроль за 
виконанням 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» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №310-17-УІП приймається, додається.

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту Опорного закладу освіти 
«Калинівський академічний ліцей - освітній центр» Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області в новій редакції

Доповідач: Горбачова І.В. - в.о. начальника відділу освіти Калинівської селищної 
ради

ВИСТУПИЛИ: Горбачова І.В.., у зв’язку з приведенням установчих документів 
у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до частини 1 статті 13, частин 
6, 8 статті 22, частини 2 статті 25 Закону України «Про освіту», статей 32-35 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», керуючись 
статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
запропонувала затвердити статут Опорного закладу освіти «Калинівський академічний 
ліцей - освітній центр» Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 
області (код ЄДРІ1ОУ 04359873) в новій редакції, що додається. Керівнику Опорного 
закладу освіти «Калинівський академічний ліцей - освітній центр» Калинівської селищної 
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ради Фастівського району Київської області вчинити дії щодо державної реєстрації змін 
до установчих документів у порядку та терміни, визначені чинним законодавством 
України. Контроль за виконанням 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» - 21, «проги» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №311-17-VI1I при ймається, додається.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації щодо встановлення 
меж земельної ділянки

Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., розглянувши технічну документацію щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається в оренду 
ПрАТ «Київстар» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, що 
розташована по вулиці Жовтнева, 30-Г в межах с. Велика Солтанівка Фастівського 
району Київської області, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної 
ради VIII скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища (пункт 01 протоколу № 05 від 09.08.2022 
р.), у відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.12, 186 Земельного кодексу України, запропонувала 
затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), кадастровий номер 3221480901:01:004:0002, площа 0,01 14 га, яка передається 
в оренду ПрАТ «Київстар» для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 
телекомунікацій (13.01), що розташована по вулиці Жовтнева, 30-Г в межах с. Велика 
Солтанівка Фастівського району Київської області, розроблену ТОВ «НОРМАТИВ 
ПЛЮС».

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 №312-17-VIH прий мається, додається.

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки

Доповідач: Червенко С.М. перший заступник Калинівського селищного голови
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,4281 га, яка передана в оренду 
гр. Тимощуку P.O. для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства (12.04) (за межами населеного пункту) на 
території Калинівської селищної територіальної громади Фастівського району Київської 
області, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VIII 
скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (пункт 02 протоколу № 05 від 09.08.2022 р.), у 
відповідності до пункту 36 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України 
«Про оцінку земель», запропонувала затвердити технічну документацію з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0,4281 га, кадастровий номер 
3221480900:03:003:0001, яка передана в оренду гр. Тимощуку P.O. для розміщення та 
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експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 
(12.04) (за межами населеного пункту) на території Калинівської селищної територіальної 
громади Фастівського району Київської області, розроблену ТОВ «МЕЖУВАЛЬНИК». 
Встановити нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки станом на 2022 рік в 
сумі 507 311,34 грн (п’ятсот сім тисяч триста одинадцять гривень 34 коп.) 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.

За дане питання голосували «за» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №313-17-VII1 приймається, додається

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесій в зв’язку з виправленням 
технічних помилок

Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови 
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., розглянувши заяву ТОВ «Оператор газотранспортної 
системи України» від 27.01.2022 р. за № 81/07-22 з листом Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області від 24.01.2022 року за № 0,9764-188/335-22 про зміну 
кадастрового номера земельної ділянки в рішенні Калинівської селищної ради від 
24.12.2021 р. за № 276-12-VIII, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської 
селищної ради VIII скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища (пункт 03 протоколу № 05 від 09.08.2022), 
керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
запропонувала внести зміни в рішення Калинівської селищної ради від 24.12.2021 №276-12- 
VIII «Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки ТОВ 
«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» у постійне користування», 
вказавши кадастровий номер земельної ділянки 3221482100:03:002:0200 замість 
3221482100:03:002:0001. Координацію роботи щодо забезпечення виконання даного рішення 
покласти на секретаря Калинівської.

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 №314-17-VIII при ймається, додається

11. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території
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 09.08.2022 №5 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. Юдіну Віталію Миколайовичу (за вх. 
№ 86/07-21 від 15.06.2022) дозвіл на розробку містобудівної документації - детального 
плану території по вул. Центральна, в с. Плесецьке Фастівського району Київської області 
на земельній ділянці площею 1,6013 га (кадастровий № 3221486200:012:065:5004) у 
відповідності до затверджених положень плану зонування с. Плесецьке з урахуванням 
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громадських та приватних інтересів. Детальним планом визначити принципи планувально 
- просторової організації забудови, режим та параметри забудови земельної ділянки, 
розподіл іеригорії 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 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. Юдіну 
Віталію Миколайовичу (за вх. № 87/07-21 від 15.02.2022) дозвіл на розробку містобудівної 
документації - детального плану території по вул. Центральна, в с. Плесецьке 
Фастівського району Київської області на земельній ділянці площею 0,704 га (кадастровий 
№3221486200:02:065:5005) у відповідності до затверджених положень плану зонування с. 
Плесецьке з урахуванням громадських та приватних інтересів.2.1. 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 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.

За дане питання голосували «за» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №315-17-VIII при ймається, додається.

12. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земельної ділянки
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови 
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., заслухавши інформацію першого заступника 

селищного голови щодо проведення інвентаризації земельної ділянки для облаштування 
військово-спортивного об’єкту для тренування зі стрільби в селі Діброва, з метою 
сприяння забезпеченню готовності жителів Калинівської громади до національного 
спротиву та для опанування базовими загальновійськовими знаннями, практичними 
вміннями і навичками, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної 
ради VIII скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища (пункт 1 протоколу від 18.08.2022 № 06), 
у відповідності до Закону України «Про основи національного спротиву», пункту 36 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 122 
Земельного кодексу України, ст. 35, 57 Закону України «Про землеустрій», запропонувала 
провести інвентаризацію земельної ділянки площею 5,7202 га, розташованої в селі
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Діброва Фастівського району Київської області замовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 5,7202 га для 
будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту (07.02) в селі Діброва 
Фастівського району Київської області. Готову технічну документацію подати на розгляд і 
затвердження сесії Калинівської селищної ради. 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.

За дане питання голосували «за» - 21, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №316-17-VIII приймається, додається

13. СЛУХАЛИ: Про дозвіл на передачу в суборенду земельної ділянки
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., розглянувши заяви Глінського Валерія 

Володимировича від 10.08.2022 р. за № 279/07-22 та Глінського Віктора Володимировича 
від 10.08.2022 р. за № 280/07-22 про надання дозволу на передачу Віт Людмилі 
Володимирівні в суборенду земельних ділянок з кадастровими номерами 
3221484902:02:005:0072 та 3221484902:02:005:0073, що перебувають в оренді у заявників 
згідно Витягу з ДРП індексний № 236665442 від 11.12.2020, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 2246822932214 та Витягу з ДРП індексний № 236669292 від 11.12.2020, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2246844732214, враховуючи висновок 
постійної комісії Калинівської селищної ради VIII скликання з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
(пункт 2 протоколу № 6 від 18.08.2022), у відповідності до п.34 ч.І ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 122 Земельного кодексу України, статті 8 
Закону України «Про оренду землі» запропонувала дозволити Глінському Валерію 
Володимировичу передати в суборенду Віт Людмилі Володимирівні земельну ділянку 
площею 0,0825 га, кадастровий № 322148492:02:005:0072, розташовану в межах села 
Скрипки Фастівського району Київської області по вул. Зарічна. Дозволити Глінському 
Віктору Володимировичу передати в суборенду Віт Людмилі Володимирівні земельну 
ділянку площею 0,0825 га, кадастровий № 322148492:02:005:0073, розташовану в межах 
села Скрипки Фастівського району Київської області по вул. Зарічна. Умови договорів 
суборенди вказаних земельних ділянок обмежити умовами основного договору оренди. 
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.

Депутат Глінський І.В., не бере участі у голосуванні, у зв’язку з конфліктом 
інтересів.

За дане питання голосували «за» - 20, «проти» - 0, «утрималось» - 0.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №317-17-VIII приймається, додається
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. доповіла про те, що питання порядку денного 
вичерпані та задала питання: «Хто за те, щоб закрити засідання сімнадцятої сесії VIII 
скликання?»

Юлія ОЛЕКСЕНКО

Леся НОВІКОВА

За дану пропозицію голосували «за» Мі?

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

^трималось» - 0.
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