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СПИСОК ДЕПУТАТІВ,
присутніх на вісімнадцятій сесії 09.09.2022 року 

Калинівської селищної ради VIII скликання
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Бондарук Сергій Олегович 
Комар Тетяна Анатоліївна 
Лісняк Владислав Миколайович 
Гребіник Павло Андрійович 
Гордієнко Сергій Анатолійович 
Дунаев Даніель Володимирович 
Вовк Олександр Павлович 
Дмитренко Святослав Віталійович 
Новікова Леся Олександрівна 
Монько Альона Ігорівна 
Петренко Оксана Михайлівна 
Чиж Оксана Василівна
Сучок Павло Анатолійович 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Феїненко Григорій Юрійович 
Цимбалюк Юрій Степанович 
Шовтенко Юрій Володимирович 
Прокопець Любов Григорівна 
Ярошевич Андрій Вікторович 
Скрипка Віталій Іванович 
Чорна Лариса Валентинівна

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на вісімнадцятій сесії 09.09.2022 року 

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

Фастівського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
18 сесії VIII скликання

09.09.2022 року

Загальний склад ради: 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні:

Головуючий на сесії:

смт Калинівка

26 депутатів
21 депутат
5 депутатів

Олексенко Ю.О.

Виступили: Олексенко Ю.О. - селищний голова: - «Хто за те, щоб відкрити 
вісімнадцяту позачергову сесію VIII скликання ?»
За лану пропозицію голосували “за” - 22, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, зауважила депутатам Калинівської 
селищної ради щодо належного складання актів обстеження, зазначення достовірних 
відомостей в акті, а також наголосила на персональній відповідальності депутатів за зміст 
інформації, що зазначається в акті, а також на належному реагуванні в разі виявлення 
відомостей, що порушують вимоги чинного законодавства.

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

За дану пропозицію голосували “за” - 22, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

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” 22, “проги" 0. “утрималось” - 0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

З



1. Про затвердження технічної документації.
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.
2. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 

року № 26-02-VIII «Про визнання права засновника закладів освіти Калинівської 
селищної ради Фастівського району Київської області».

Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.
3. Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна закладів освіти, що 

прийняті в комунальну власність Калинівської селищної територіальної громади.
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації.
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., розглянувши заяву гр. Євдокимової Валентини 

Миколаївни, Ляшевського В’ячеслава Миколайовича та Тищенко Світлани Миколаївни від 
07.09.2022 за вх. № 312/07-22 про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради VIII скликання з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища (пункт І протоколу від 07.09.2022 №08), у відповідності до пункту 
34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26, 
55 Закону України «Про землеустрій», статті 12, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, 
запропонувала затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий № 
3221455800:02:001:0030, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01) по вул. Шевченка, 2а в смт 
Калинівка Фастівського району Київської області, виготовлену ТОВ «ГЕОБУДКОМ». 
Зареєструвати право комунальної власності Калинівської селищної ради Фастівського 
району Київської області на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01), площею 0,11 га, 
кадастровий номер 3221455800:02:001:0030, розташовану по вулиці Шевченка, 2а в смт 
Калинівка 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» - 22, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №318-18-VIII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 24 
грудня 2020 року № 26-02-VIII «Про визнання права засновника закладів освіти 
Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області».
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та з метою організації і забезпечення здійснення повноважень у сфері управління 
освітою в Калинівській селищній територіальній громаді, запропонувала внести зміни до 
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рішення Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 26-02-VIII «Про визнання 
права засновника закладів освіти Калинівської селищної ради Фастівського району 
Київської області», а саме н. 1 цього рішення викласти в такій редакції:
«1. Визнати за Калинівською селищною радою Фастівського району Київської області 
права засновника та прийняти у комунальну власність Калинівської селищної 
територіальної громади заклади освіти». Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального господарства.

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

За дане питання голосували «за» - 22, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №319-18-VHI при ймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна закладів 
освіти, що прийняті в комунальну власність Калинівської селищної територіальної 
громади

Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.
ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., керуючись ст 31, 40 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
враховуючи рішення Калинівської селищної ради від 27.11.2020№ 14-01-VIII «Про початок 
реорганізації сільських рад, що увійшли до складу Калинівської селищної ради шляхом їх 
приєднання», рішення Калинівської селищної ради від 14.07.2021 №135-06-VIII «Про 
передачу майна сільських рад, що увійшли до складу Калинівської селищної ради», 
запропонувала затвердити перелік об’єктів нерухомого майна закладів освіти, що прийняті 
в комунальну власність Калинівської селищної територіальної громади, що додається. 
Здійснити державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна, зазначених у додатку до 
пункту 1 даного рішення, згідно із чинним законодавством. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань комунальної 
власності, інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального 
господарства.

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

За дане питання голосували «за» - 22, «проти» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №320-18-УПІ приймається, додається.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. допощд&=йРР те, що питання порядку денного
___ _____ _______________ ___ _ ------- -- vniвичерпані та задала питання: «Хто за тел/;Н10б^к^Итй^.асідання вісімнадцятої сесії VIII 

скликання?» ‘
За дану пропозицію голосували

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

"'Ж 
^«утрималось» - 0.

Юлія ОЛЕКСЕНКО

Леся НОВІКОВА

5


