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СПИСОК ДЕПУТАТІВ,
присутніх на двадцять другій сесії 24.01.2023 року 

Калинівської селищної ради VIII скликання
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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 
Дунаев Даніель Володимирович 
Суханов Руслан Валерійович 
Гребіник Павло Андрійович 
Прокопець Любов Григорівна 
Вовк Олександр Павлович 
Лісняк Владислав Миколайович 
Цимбалюк Юрій Степанович

СПИСОК ДЕПУТАТІВ
відсутніх на двадцять другій сесії 24.01.2023 року 

Калинівської селищної ради VIII скликання

1 Мошковська Ніна Микитівна
2 Бондар Юрій Вікторовича
3 Глінський Ігор Вікторович
4 Юшко Василь Петрович
5 Скрипка Віталій Іванович
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УКРАЇНА
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Фастівського району 
Київської області

ПРОТОКОЛ

позачергової
22 сесії VIII скликання

24.01.2023 року

Загальний склад ради: 
Присутні на засіданні 
Відсутні на засіданні:

Головуючий на сесії:

смт Калинівка

26 депутатів
21 депутат
5 депутатів

Олексенко Ю.О

В залі присутні жителі громади.

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

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

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала прийняти порядок 
денний за основу, згідно з розпорядженням Калинівського селищного голови від 20.01.2023 
року №16 «Про скликання сесії Калинівської селищної ради».

За дану пропозицію голосували “за” - 16, “проти” - 0, “утрималось” - 6.

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” - 16, “проти” - 0, “утрималось” - 6.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік
Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної ради.

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 2022 рік
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Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної ради.
3. Про внесення змін та доповнень до програми «Турбота» Калинівської селищної 

ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської селищної ради від 
13.05.2021 №87-05-VlII
Доповідач: Київська Н.В. - начальник управління соціального захисту населення Калинівської 
селищної ради.

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду 
бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік
Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Солоденко О.Д., заслухавши та обговоривши звіт управління 
фінансів Калинівської селищної ради про використання коштів резервного фонду бюджету 
Калинівської селищної територіальної громади за 2022 рік, 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 2022 рік, 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» - 0, «утрималось» - 7
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №352-22-VIII приймається, додається.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади за 2022 рік
Доповідач: Солоденко О.Д. - начальник управління фінансів Калинівської селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Солоденко О.Д., заслухавши та обговоривши звіт управління 
фінансів Калинівської селищної ради про виконання бюджету Калинівської селищної 
територіальної громади за 2022 рік, 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, запроронувала затвердити звіт про виконання бюджету Калинівської 
селищної територіальної громади за 2022 рік (далі - звіт) по доходах у сумі триста сім 
мільйонів сто дев’яносто одна тисяча сімсот сімдесят п’ять (307 191 775) гривень і по видатках 
у сумі триста мільйонів п’ятсот дев’яносто шість тисяч сімсот шістдесят одна (300 596 761) 
гривня з перевищенням доходів над видатками у сумі шість мільйонів п’ятсот дев’яносто п’ять 
тисяч чотирнадцять (6 595 014) гривень, у тому числі: 1.1.По загальному фонду бюджету по 
доходах у сумі триста три мільйони триста шістдесят тисяч триста сімдесят чотири (303 360 
374) гривні, по видатках у сумі двісті сімдесят один мільйон триста сімдесят дві тисячі триста 
шістдесят чотири (271 372 364) гривні з перевищенням доходів над видатками у сумі тридцять 
один мільйон дев’ятсот вісімдесят вісім тисяч десять (31 988 010) гривень; 1.2. По 
спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі три мільйони вісімсот тридцять одна тисяча 
чотириста одна (3 831 401) гривня, по видатках у сумі двадцять дев’ять мільйонів двісті 
двадцять чотири тисячі триста дев’яносто сім (29 224 397) гривень з перевищенням видатків 
над доходами у сумі двадцять п’ять мільйонів триста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот 
дев’яносто шість (25 392 996) гривень; Оприлюднити дане рішення згідно з чинним 
законодавством на офіційному сайті селищної ради.
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ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О. - селищний голова, запропонувала погодити даний 
проект рішення.

За дане питання голосували «за» - 15, «проти» - 0, «утрималось» - 7
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №353-22-VIII приймається, додається.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до програми «Турбота» 
Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Калинівської 
селищної ради від 13.05.2021 № 87-05-VIII
Доповідач: Київська Н.В. - начальник управління соціального захисту населення Калинівської 
селищної ради.

ВИСТУПИЛИ: Київська Н.В., керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання управління 
соціального захисту населення Калинівської селищної ради, з мстою наближення соціальних 
послуг до громадян, які потребують особливої уваги та допомоги з боку органу місцевого 
самоврядування, запропонувала внести зміни та доповнення до паспорту та заходів Програми 
«Турбота» Калинівської селищної ради на 2021-2025 роки затвердженої рішенням 
Калинівської селищної ради від 13.05.2021 № 87-05-V111 (далі - Програма) та викласти 
Програму в новій редакції. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради, враховуючи 
потребу в коштах, подану відповідальними виконавцями Програми, передбачити в бюджеті 
Калинівської селищної територіальної громади бюджетні призначення на фінансування 
Програми, виходячи з реальних можливостей та пріоритетів. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступників Калинівського селищного голови згідно із розподілом 
обов’язків.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко 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 №354-22-VIIl приймається, додається.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності
Доповідач: Червенко Є.М. - перший заступник Калинівського селищного голови.
ВИСТУПИЛИ: Червенко Є.М., розглянувши технічні документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності, враховуючи висновок постійної комісії 
Калинівської селищної ради VIII скликання з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (пункт 01 протокол 
№ 01 від 19.01.2023року), керуючись ст. 12, 79-1, 83, 184 Земельного кодексу України, ст. 
22, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513 «Про 
затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», ст. 26, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», запропонував затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (код згідно КВЦПЗ - 03.03), площею 0,10 
га, кадастровий номер 3221455800:06:001:0001 в смт. Калинівка Фастівського району 
Київської області, розроблену ТОВ «ГеоБуд 2000». Затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування (код згідно КВЦПЗ - 03.12), площею 0,6820 га, 
кадастровий номер 3221480903:02:003:0008 в с. Хлепча Фастівського району Київської 
області, розроблену ТОВ «ГеоБуд 2000». Надати дозвіл Калинівському селищному голові 
здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок у
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Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 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» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 6
Результати поіменного голосування додаються.
ВИРІШИЛИ: рішення №355-22-VIII приймається, додається.

ВИСТУПИЛИ: Олексенко Ю.О., доповіла про те, що питання порядку денного вичерпані 
ання позачергової двадцять другої сесії VIIIта задала питання: «Хто за те, щоб закрити зас 

скликання?» г- 0, «утрималось» - 0.За дану пропозицію голосувалих^за^АА^

Селищний голова
*

1к < і
1 <-> кА * \\ *

Секретар селищної ради

Юлія ОЛЕКСЕНКО

Леся НОВІКОВА
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