
УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
Двадцятої сесії VIII скликання

08.12.2022 року №20
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СПИСОК ДЕПУТАТІВ,
присутніх на двадцятій сесії 08.12.2022 року 
Калинівської селищної ради VIII скликання

Бондарук Сергій Олегович 
Комар Тетяна Анатоліївна 
Чорна Лариса Валентинівна 
Дмитренко Святослав Віталійович 
Монько Альона Ігорівна 
Новікова Леся Олександрівна 
Петренко Оксана Михайлівна 
Чиж Оксана Василівна 
Сучок Павло Анатолійович 
Сябренко Світлана Миколаївна 
Фещенко Григорій Юрійович 
Гордієнко Сергій Анатолійович 
Шовтенко Юрій Володимирович 
Ярошевич Андрій Вікторович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на двадцятій сесії 08.12.2022 року 
Калинівської селищної ради VIII скликання

Лісняк Владислав Миколайович 
Вовк Олександр Павлович 
Мошковська Ніна Микитівна 
Дунаев Даніель Володимирович 
Суханов Руслан Валерійович 
Гребіник Павло Андрійович 
Глінський Ігор Вікторович 
Скрипка Віталій Іванович 
Прокопець Любов Григорівна 
Юшко Василь Петрович 
Бондар Юрій Вікторовича 
Цимбалюк Юрій Степанович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
20 сесії VIII скликання

08.12.2022 року

Загальний склад ради: 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні:

Головуючий на сесії:

смт Калинівка

26 депутатів
14 депутатів
12 депутатів

Олексенко Ю.О.

В залі присутні жителі громади, які проводять відео-зйомку.

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

За дану пропозицію голосували “за” - 15, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, пояснила чому ця сесія термінова й 
важлива. Одне з важливих питань - закупівля генераторів та забезпечення паливно- 
мастильних й інших необхідних речей, які зараз потрібні для критичної інфраструктури та 
Пунктів незламності, які діють у нашій громаді.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок 
денний за основу, згідно з розпорядженням Калинівського селищного голови від 06.12.2022 
року № 131 «Про скликання сесії Калинівської селищної ради».

За дану пропозицію голосували “за” - 15, “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»
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За дану пропозицію голосували “за” - 15, “проти” - 0, “утрималось” - 0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

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

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

ВИСТУПИЛИ: Солоденко О.Д., відповідно до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи постанову 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», враховуючи пропозиції управління 
фінансів Калинівської селищної ради та рекомендації постійної комісії селищної ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, запропонувала: 1. внести наступні зміни до рішення 
Калинівської селищної ради від 24.12.2021 № 261-12-VI1I «Про бюджет Калинівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік», а саме: 1.1 у пункті 1 рішення: у абзаці 
першому цифри «297 580 412,50», «295 407 839,50» та «2 172 573,00» замінити на « 
298 690 412,50», «296 507 839,50» та «2 182 573,00» у абзаці другому цифри 
«343 183 673,79», «312 767 436,79», «30 416 237,00» замінити на « 344 293 673,79», 
«308 287 936,79» та «36 005 737,00» у абзаці третьому та четвертому цифри «17 200 851,00» 
замінити на «22 780 351,00» у абзаці шостому цифру «1821984,94» замінити на «5 
021 984,94» 1.2 у пункті 3 рішення: цифру «38 150,00» замінити на «1 138 150,00» 1.3 у 
пункті 5 рішення: цифру «143 271 094,00» замінити на «143 813 827,00» 2. Додатки 1,2, 3, 5, 
6 та 7 до рішення викласти у новій редакції, що додаються. 3.Управлінню фінансів 
Калинівської селищної ради взяти до відома та виконання зміни, зазначені в пункті 1 та 2. 
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» - 0, «утрималось» - 0
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №337-20-VIII приймається, додається.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, подякувала всім депутатам, які 
терміново зібралися та не проігнорували прийняття важливого питання для громади. Це дає 
можливість терміново закупити генератори для безперебійної роботи об'єктів критичної 
інфраструктури. Зокрема, генератори будуть закуплені для забезпечення водопостачання та 
водовідведення в Калинівці, Плесецькому, Варовичах, Великій Солтанівці, Багрині; 
електропостачання для Калинівського ліцею, де наразі найбільший Пункт незламності у
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громаді; для інших 
Калинівці.

важливих комунальних структур у всіх старостинських округах та

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. доповіла про те, що питання порядку денного 
питання: «Хто за те/ щоб закрити засідання двадцятої

\ \ \
вичерпані та задала 
скликання?»

За дану пропозицію голосували «за» - 1

сесії VIII

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

0, «утрималось» - 0.

Юлія ОЛЕКСЕНКО

Леся НОВІКОВА
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