Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
третє пленарне засідання
сорок другої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 29 серпня 2018 року
№ 42.3
Головуючий
на
третьому
пленарному
засіданні
XLІІ
сесії
Великоолександрівської сільської ради – сільський голова Шевченко Галина
Миколаївна
Всього депутатів ради – 23
Не обрано депутатів - 0
Всього голосують – 12.
Затверджений порядок денний 42 сесії ради (16.08.2018 р., 22.08.2018 р)
№

№ Проекту
рішення

ДЗ
ДЗ
ДЗ

1.
2.
3.

№ 1001 від
01.08.2018
№ 945 від
10.07.2018

4.
5.

6.
7.

№ 447 від
16.06.2017
№ 605 від
30.10.2017

Питання для розгляду
Про розгляд депутатських звернень та запитів:
Депутатський запит Рясенко О.В. Звернення «Трудового колективу
Великоолександрівської сільської ради»
Депутатський запит: Бондаренко О.В., Бодряшова К.В. Про обрання
голови Земельної постійної комісії (Про внесення змін до рішення
Великоолександрівської сільської ради № 07-01-VIІ від 30 листопада
2015 року «Про утворення постійних комісій Великоолександрівської
сільської ради VII скликання, затвердження їх складу, обрання голів
комісій» (зі змінами)
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік
Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку
Про
затвердження
звіту
«Про
виконання
бюджету
Великоолександрівської сільської ради за І півріччя 2018 року»
Про розгляд листа щодо об’єднання територіальних громад
Про скасування рішення ради від 30 серпня 2017 року № 916-25-VII
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у довгострокову оренду (строком на 25 років) ТОВ «ПІК
Технолоджи Груп»
Про надання дозволу гр. П’янову Руслану Вікторовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання відповіді гр. Сіденку Михайлу Олексійовичу

8.
9.
10.

№ 775 від
31.01.2018
№ 918 від
14.04.2018
№ 802 від
14.02.2018

11.

12.

№ 822 від
14.03.2018

13.

№ 823 від
14.03.2018

14.

№ 824 від
14.03.2018

15.

№ 825 від
14.03.2018

16.

№ 826 від
14.03.2018

17.

№ 827 від
14.03.2018

18.

№ 892 від
31.05.2018

19.

№ 897 від
04.06.2018

20.

№ 895 від
04.06.2018

Про надання дозволу гр. Колесник Тетяні Миколаївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Колесник Тетяні Миколаївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від
23 грудня 2017 року № 594-09-VII «Про встановлення розміру пайового
внеску Обслуговуючому кооперативу «Заміський клуб» на створення і
розвиток інфраструктури території Великоолександрівської сільської
ради при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку
по вул. Овочева, 31-А в с. Чубинське
Про заборону КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на заключення
договорів з ФОП та ПП, які не зареєстровані на території
Великоолександрівської сільської ради
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Ювілейна в с. Чубинське Великоолександрівської сільської ради
Бориспільського району Київської області»
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Вербицького в с. Чубинське Бориспільського району Київської
області»
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Калнишевського в с. Чубинське Великоолександрівської сільської
ради Бориспільського району Київської області»
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Хаврука в с. Чубинське Бориспільського району Київської області»
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Виноградна в с. Чубинське Бориспільського району Київської
області»
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт тротуару вул. Героїв України в с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області»
Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від
15 лютого 2018 року № 1124-31-VII «Про затвердження Положення про
преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам
Великоолександрівської сільської ради» (автор: Власкова Л.В.)
Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від
15 лютого 2018 року № 1124-31- VII «Про затвердження Положення про
надання матеріальної допомоги працівникам Великоолександрівської
сільської ради» (автор Петренко М.Я., рекомендація БПК)
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини
вул. Петлицького в с. Велика Олександрівка Бориспільського району
Київської області»

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.
38.

№ 896 від Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
04.06.2018
проектом: «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул.. Чкалова
в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області»
№ 908 від Про надання одноразової благодійної матеріальної винагороди
08.06.2018
громадянам згідно списку (спортсмени)
№ 931 від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради №
19.06.2018
771-16-VII від 26 квітня 2017 року «Програми підтримки обдарованої
молоді Великоолександрівської сільської ради на 2017-2021 роки»
№ 948 від Про надання дозволу на розроблення детального плану території
11.07.2018
земельної ділянки в селі Чубинське Бориспільського району Київської
області
№ 949 від Про надання дозволу Великоолександрівській сільській раді на
13.07.2018
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
№ 951 від Про продовження терміну дії договору оренди з фізичної особи16.07.2018
підприємця
Козельської Ренати
Маратівни,
під
розміщення
стоматологічного кабінету (автор: Червоний І.В.)
№ 955 від Про внесення змін до переліку заходів та завдань Програми культури та
17.07.2018
духовності Великоолександрівської сільської ради на 2017-2021 роки
№ 1023 від Про внесення змін до Програми культури та духовності
14.08.2018
Великоолександрівської сільської ради на 2017-2021 роки
№ 956 від Про внесення змін до заходів та завдань Програми здійснення заходів із
17.07.2018
землеустрою Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки
№ 958 від Про внесення змін до заходів та завдань Програми Реформування та
17.07.2018
розвитку житлово-комунального господарства Великоолександрівської
сільської ради на 2018-2020 роки
№ 1021 від Про внесення змін до переліку заходів та завдань Програми
14.08.2018
Реформування та розвитку житлово-комунального господарства
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки
№ 961 від Про внесення змін до заходів та завдань Програми «Внески до
17.07.2018
статутного капіталу суб’єктів господарювання»
№ 963 від Про внесення змін до заходів та завдань Програми «Питна вода
17.07.2018
населених пунктів Великоолександрівської сільської ради на 2016-2020
роки» (нова редакція)
№ 1022 від Про внесення змін до заходів та завдань Програми «Питна вода
14.08.2018
населених пунктів Великоолександрівської сільської ради на 2016-2020
роки»
№ 967 від Про внесення змін до Положення про преміювання та надання
18.07.2018
матеріальної допомоги працівникам Великоолександрівської сільської
ради затвердженого рішенням ради № 1124-31-VII від 15 лютого 2018
року
№ 969 від Про надання дозволу на розроблення детального плану території
23.07.2018
земельної ділянки по вул. Кільцева в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області
№ 972 від Про передачу гр. Середі Наталії Володимирівні у власність земельної
25.07.2018
ділянки
№ 973 від Про зміну цільового призначення земельної ділянки гр. Сорокіну

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.
58.

25.07.2018
№ 974 від
25.07.2018
№ 975 від
25.07.2018
№ 976 від
25.07.2018
№ 977 від
25.07.2018
№ 978 від
25.07.2018
№ 979 від
25.05.2018

Максиму Володимировичу
Про передачу гр. Бережко Анжеліці Георгіївні у власність земельної
ділянки
Про зміну цільового призначення земельної ділянки гр. Давидюк Ірині
Валентинівні
Про передачу гр. Костянець Валерію Миколайовичу у власність
земельної ділянки
Про надання відповіді гр. Лаптієву Михайлу Валерійовичу (0,12 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку)
Про надання відповіді гр. Лаптієву Михайлу Валерійовичу (2,0 га для
ОСГ)
Про скасування рішення Великоолександрівської сільської ради № 112331-VII від 15 лютого 2018 року «Про надання дозволу гр. Шишкіній
Тетяні Юріївні та Шишкіній Катерині Іванівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»
№ 980 від Про надання дозволу гр. Шишкіній Тетяні Юріївні на розробку проекту
25.07.2018
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 981 від Про надання відповіді гр. Бондар Ользі Григорівні
25.07.2018
№ 982 від Про надання відповіді гр. Рябенькій Галині Іванівні
25.07.2018
№ 983 від Про надання дозволу гр. Пінчук Олександру Миколайовичу на розробку
25.07.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 984 від Про надання дозволу гр. Пінчук Михайлу Миколайовичу на розробку
25.07.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 985 від Про надання відповіді гр. Сімчишин Вадиму Олександровичу
25.07.2018
№ 986 від Про надання відповіді гр. Середа Миколі Олексійовичу
25.07.2018
№ 987 від Про положення про громадську комісію Великоолександрівської
27.07.2018
сільської ради з питань розподілу земельних ділянок пільговим
категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, сім’ям
загиблих учасників АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС)
№ 988 від Про надання відповіді гр. Костянець Любові Іванівні
30.07.2018
№ 989 від Про надання дозволу гр. Бондаренко Миколі Івановичу на розробку
30.07.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 990 від Про внесення змін в рішення Великоолександрівської сільської ради №
30.07.2018
942-25-VII від 03 жовтня 2017 року «Про надання дозволу гр. Зеленській
Катерині Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність»
№ 991 від Про надання дозволу гр. Фурт Володимиру Івановичу на розробку
30.07.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 992 від Про надання відповіді гр. Шутилу Сергію Олександровичу
30.07.2018
№ 993 від Про надання відповіді гр. Соляник Ніні Павлівні
30.07.2018

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

№ 994 від
30.07.2018
№ 995 від
30.07.2018
№ 996 від
30.07.2018
№ 997 від
30.07.2018
№ 998 від
30.07.2018
№ 999 від
30.07.2018
№ 1000 від
30.07.2018
№ 1002 від
02.08.2018
№ 1003 від
02.08.2018
№ 1006 від
03.08.2018

69.

№ 1011 від
10.08.2018

70.

№ 1012 від
10.08.2018

71.

№ 1013 від
10.08.2018

72.

№ 1014 від
10.08.2018

73.

№ 1015 від
10.08.2018

74.

№ 1030 від
22.08.2018

75.

№ 1031 від
22.08.2018

76.

№ 1032 від

Про надання відповіді гр. Завадському Івану Миколайовичу
Про надання дозволу гр. Миролюбовій Ользі Володимирівні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Філоненко Ніні Іванівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Кригіну Олександру Леонідовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Кієнко Анатолію Федосійовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про передачу гр. Скородзієвській Тетяні Володимирівні у власність
земельної ділянки
Про передачу гр. Квітченку Леоніду Васильовичу у власність земельної
ділянки
Про передачу гр. Захарченко Лаврентію Юхимовичу у власність
земельної ділянки
Про передачу гр. Захарченко Марії Михайлівні у власність земельної
ділянки
Про обрання стипендіатів на отримання персональної стипендії
Великоолександрівської сільської ради в галузі освіти для обдарованих
дітей на 2018-2019 навчальний рік
Про затвердження переліку першочергових об’єктів капітального
ремонту вулиць та тротуарів, які перебувають у комунальній власності та
розташовані у населених пунктах Великоолександрівської сільської ради
Про погодження завдання на розробку робочого проекту з капітального
ремонту покриття проїзної частини по вул. Погребняка (на ділянці від
магазину до ДНЗ «Джерельце» в с. Чубинське Бориспільського району
Київської області
Про погодження завдання на розробку робочого проекту з капітального
ремонту покрівлі гуртожитку по вул. Погребняка,3 в с. Чубинське
Бориспільського району Київської області
Про погодження завдання на розробку робочого проекту на роботи з
реконструкції даху багатоквартирного житлового будинку № 11 по вул.
Погребняка в с. Чубинське Бориспільського районну Київської області
Про погодження завдання на розробку робочого проекту на роботи з
реконструкції даху багатоквартирного житлового будинку № 8 по вул.
Погребняка в с. Чубинське Бориспільського району Київської області
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Кочнева, 2 в селі Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області
Про надання дозволу на укладання прямого договору на закупівлю
послуг з капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового

22.08.2018
77.

78.

будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області
№ 1033 від Про надання дозволу на укладання прямого договору на закупівлю
22.08.2018
послуг з капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Кочнева, 2 в селі Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області
Про внесення змін до Сільського бюджету на 2018 рік

ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про реєстрацію присутніх на третьому пленарному засіданні
42 сесії від 29 серпня 2018 року.
Рясенко О.В.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:

Про включення до порядку денного питань:

№

№ Проекту
рішення

79.

1034
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 2018 року № 1308 – 42 – VІІ «Про затвердження проектнокошторисної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт
покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Кочнева, 2 в селі
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області
1035
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 2018 року № 1309 – 42 – VІІ «Про затвердження проектнокошторисної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт
покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області»
1036
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 2018 року № 1310 – 42 – VІІ «Про надання дозволу на укладання
прямого договору на закупівлю послуг з капітального ремонту покрівлі
багатоквартирного житлового будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області»
1037
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 20186 року № 1311 – 42 – VІІ «Про надання дозволу на укладання
прямого договору на закупівлю послуг з капітального ремонту покрівлі
багатоквартирного житлового будинку по вул. Кочнева, 2 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області»

80.

81.

82.

ДОВОВІДАВ:
РЕЗУЛЬТАТ:
ПП
СЛУХАЛИ:

Питання для розгляду

Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Про позачерговий розгляд питань:

№

№ Проекту
рішення

Питання для розгляду

79.

1034
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 2018 року № 1308 – 42 – VІІ «Про затвердження проектно-

80.

81.

82.

кошторисної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт
покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Кочнева, 2 в селі
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області
1035
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 2018 року № 1309 – 42 – VІІ «Про затвердження проектнокошторисної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт
покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області»
1036
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 2018 року № 1310 – 42 – VІІ «Про надання дозволу на укладання
прямого договору на закупівлю послуг з капітального ремонту покрівлі
багатоквартирного житлового будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області»
1037
від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
28.08.2018 серпня 20186 року № 1311 – 42 – VІІ «Про надання дозволу на укладання
прямого договору на закупівлю послуг з капітального ремонту покрівлі
багатоквартирного житлового будинку по вул. Кочнева, 2 в селі Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області»

ДОВОВІДАВ:
Рясенко О.В.
ОБГОВОРЕННЯ: Баркова Л.В. Треба довести до відома депутатів, що на
минулому пленарному засіданні ми затвердили експертизи і
прийняли рішення про надання дозволу на заключення
прямих договорів. Але ці експертизи були зроблені з
порушенням. Відповідно збільшилася сума, на суму
податку, а отже й суми договорів збільшуються. Шевченко
Г.М. Збільшується на суму податку: НДС, та Єдиний
податок.
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
79
СЛУХАЛИ:

Проект рішення №1034 від 28.08.2018 р. «Про внесення змін
до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 2018 року № 1308 – 42 – VІІ «Про затвердження
проектно-кошторисної документації за робочим проектом:
«Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Кочнева, 2 в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області».
ДОПОВІДАВ:
Рясенко О.В.
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
ОГОВОРЕННЯ: Власов Д.В. Олександре там все вірно? Іващук О.І. Перша
експертиза була не вірна, Зараз все вірно.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення №1312-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
80
СЛУХАЛИ:
Проект рішення №1035 від 22.08.2018 р. «Про внесення змін
до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 2018 року № 1309 – 42 – VІІ «Про затвердження

проектно-кошторисної документації за робочим проектом:
«Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Гагаріна, 52 в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області».
ДОПОВІДАВ:
Рясенко О.В.
Поправка № 1: п.1 рішення VII викласти в такій редакції:
1.
Затвердити проектно-кошторисну документацію за
робочим
проектом:
«Капітальний
ремонт
покрівлі
багатоквартирного житлового будинку по вул. Гагаріна, 52 в
селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської
області, загальною кошторисною вартістю 1285,697 тис.грн».
РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення №1313-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
81
СЛУХАЛИ:
Проект рішення №1036 від 28.08.2018 р. «Про внесення змін
до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 2018 року № 1310-42-VII «Про надання дозволу на
укладання прямого договору на закупівлю послуг з
капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул. Гагаріна, 52 в с. Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області».
ДОПОВІДАВ:
Рясенко О.В.
ОБГОВОРЕННЯ: Отрошко І.В., Фещенко О.А., Стецюк А.М.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1314-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
82
СЛУХАЛИ:
Проект рішення №1037 від 28.08.2018 р. «Про внесення змін
до рішення Великоолександрівської сільської ради від 22
серпня 2018 року № 1311-42-VII «Про надання дозволу на
укладання прямого договору на закупівлю послуг з
капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового
будинку по вул.. Кочнева, 2 в селі Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області».
ДОПОВІДАВ:
Рясенко О.В.
Поправка № 1: п.2 рішення викласти в такій редакції:
2. Уповноважити сільського голову Шевченко Г.М. укласти
прямий договір на закупівлю послуг по об’єкту «Капітальний
ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по
вул. Кочнева,2 в селі Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області з Товариством з обмеженою
відповідальністю «Новіум Інжиніринг».
РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1315-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

ПП
СЛУХАЛИ:

Про продовження третього пленарного засідання 42 сесії до
22.30 години.
ЗВЕРТАВСЯ: Рясенко О.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
01
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік».
ДОПОВІДАВ:
Коваленко Т.М.
ПОПРАВКА№ 1. Іващук О.І. В пропозиції внесені всі пункти згідно протоколів
Бюджетної постійної комісії, за винятком не надано
рекомендації по господарської постійної комісії по вул.
Погребняка, 9 тріщина в під’їзді. Тому прошу викласти
пропозиції в такому вигляді:
«Пропозиції про внесення змін до рішення сесії про сільський бюджет на
2018 рік
Пропонуємо затвердити та винести на розгляд сесії проект рішення щодо
внесення змін до бюджету Великоолександрівської сільської ради № 1063-27VII «Про сільський бюджет на 2018 рік», а саме:
Загальний фонд
Видатки
1. Затвердити збільшення загального обсягу видатків сільського бюджету
по загальному фонду на 2018 рік на суму 414,2 тис. грн , а саме:
 За рахунок залишків коштів по загальному фонду станом на
01.01.2018 на суму 414,2 тис. грн
в тому числі:
1. КПКВКМБ 0114082 « Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва»
+277,8 тис. грн
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»»+59,0 тис. грн
 Квіти
до
дня
Села
+10,0 тис. грн
 Придбання
подарунків до культурно-масового заходу «День
села
49,0 тис. грн
КЕКВ
2240
«Оплата
послуг
крім
комунальних»
+218,8 тис.
грн
 Перевезення населення та інвентарю під час святкових заходів
+20,0 тис. грн
 Приготування
страви
до
дня
села
+20,0 тис. грн
 розважальнi послуги з органiзації та проведення культурно-масового
розваж. Заходу «День сел
+49,9 тис. грн
 послуги
з
iнформацiйного
забезпечення
культурно-масового
заходу
+30,0 тис. грн




послуги по звуковому забезпеченню культурно-масового заходу «День
села»
+49,0 тис. грн
послуги по технiчному забезпеченню культурно-масового заходу "День
села"
+49,9 тис. грн

1.2.КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового
фонду»
14,5
тис.
грн
КЕКВ
2240
«Оплата
послуг
крім
комунальних»
 Поточний ремонт сходових клітин вул. Погребняка,8 с. Чубинське
-7,5 тис. грн
 Поточний ремонт коньків на гуртожитку по вул. Київський шлях,98 с. В.
Олександрівка +11,0 тис. грн
 Поточний ремонт коньків на гуртожитку по вул. Київський шлях,98-а с.
В. Олександрівка +11,0 тис. грн
1.3.КПКВКМБ

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
8,0
тис.
грн
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм»
 Винесення
меж в натурі по вул. Славна с. Безуглівка
+8,0 тис.грн.
1.4.КПКВКМБ
0119770
«Інші
субвенції
з
місцевого
бюджету»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів
55,0 тис. грн
 Поточний трансферт для ДНЗ «Їжачок» на придбання іграшок та
спортивного інвентарю +10,0 тис. грн
 Поточний трансферт для ДНЗ «Джерельце» на придбання іграшок та
спортивного інвентарю +20,0 тис. грн
 Поточний трансферт для Великоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на
придбання сітки для збільшення висоти огорожі (з метою безпеки дітей
)
+25,0 тис. грн
1.5.КПКВКМБ
0116030
«Організація
благоустрою
населенних
пунктів
58.9
тис.грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Послуги по облаштуванню захисною сіткою огорожі паркової зони зі
спортивним майданчиком вул. Фізкультури,1 с. Велика Олександрівка
+50,0 тис. грн
 Поточний
ремонт
насосного
обладнання
бювету
в
с.Чубинське
+8,9 тис. грн
Внести зміни до економічної класифікації видатків та об`єктів
фінансування , а саме:
2.1.КПКВКМБ 0110150
«Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад»

КЕКВ


2240

Послуги

з

«Оплата

послуг

випробовувань, аналізу
-0,81

крім
складу та

комунальних»
чистоти

покриття
тис.

грн
 Визначення базових лінійних норм витрат палива на автомобіль FORD
+0,81 тис.грн
2.2.КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів
серед
населення
регіону»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Комісія
банку
при
виплаті
грошових
винагород
спортсменам
+0,2 тис. грн
 Перевезення збірних команд села для участі в районних та областних
першостях з ігрових видів спорту та оплата участі команд в
чемпіонатах
- 0,2 тис.
грн
2.3.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів
КЕКВ
2210
«Предмети,
матеріали,
обладнання
та
інвентар»»






2
Лавки
Гагаріна,50
грн
Лавки
Погребняка,7
+0,1 тис. грн
Урни

без

спинки

по

по

-8,5

вул.
+8,4 тис.
вул.

тис.

грн

Спеціальний фонд


3.Збільшити доходи по спеціальному фонду на суму 931,1 тис. грн, а саме
3.1.по ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури
населеного
пункту»
на
суму
931,1
тис.
грн
3.2. Внести зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік , а саме:
- ККД 41052300 «Субвенція з місцевого бюджетуна здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної
субвенції
з
державного
бюджету» -3019,902
тис.
грн
;
- ККД 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку
коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець
2017
року»+3019,902
тис.
грн
;
Спеціальний
фонд
Видатки
4.Затвердити збільшення загального обсягу видатків сільського бюджету по
спеціального фонду на 2018 рік на суму 1351,3 тис. грн ( в тому числі бюджет
розвитку
1351,3
тис.грн),
а
саме:

4.1. за рахунок надходження коштів по ККД 24170000 на суму
931,1
тис.
грн
4.1.1.КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої
інфраструктури
за
рахунок
коштів
місцевого
бюджету»
+931,1 тис. грн
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об”єктів»
 Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Лесі
Українки ( на ділянці від вул.Чубинського до вул. Тиха ) в с. Велика
Олександрівка (в т.ч. тех. нагляд )
+1090,307 тис. грн
 Авт.нагляд за капітальним ремонтом дорожнього покриття проїзної
частини вул. Лесі Українки ( на ділянці від вул.Чубинського до вул. Тиха
) в с. Велика Олександрівка
+3,693 тис. грн
 Капітальний ремонт дорожного покриття "Проїздна частина вул.
Яблунева в с.Чубинське " -162,9 тис.грн
4.2.
за
01.01.2018

рахунок

залишків

загального
+420,2

фонду

станом
тис.

на
грн

4.2.1. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населенних
пунктів»
+420,2
тис.
грн
КЕКВ
3132
«Капітальний
ремонт
інших
об`єктів»»
•
Капітальний ремонт на об`єкті "Схеми організації дорожнього руху по
вулицях
с.
В.
Олександрівка»
+420,2
5.Внести зміни
фінансування

до економічної
,

класифікації

видатків
а

тис.
та

грн
об`єктів
саме:

5.1 КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного
господарства»
КЕКВ
3210
«Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)»
- 1085,1 тис. грн
 Реконструкція систем питного водопостачання по вул. Погребняка, вул.
Садова та вул. Л. Шевцової в с. Чубинське (в т. ч. технагляд та
авторський
нагляд)
-600,0
тис.
грн
 Будівництво трубопроводу дощової каналізації по вул. Погребняка від
будинку
№9
до
ставка
в
с.
Чубинське
-700,0 тис. грн
 Реконструкція трубопроводу дощової каналізації по вул. Погребняка від
будинку
№9
до
ставка
в
с.
Чубинське
+700,0 тис. грн

Будівництво трубопроводу дощової каналізації по вул. Погребняка в с.
Чубинське (біля КНС №3)
-400,0
тис. грн

Будівництво трубопроводу дощової каналізації по вул. Погребняка в с.
Чубинське
(біля
Інституту)


-85,1

тис.

грн

5.2 КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої
інфраструктури
за
рахунок
коштів
місцевого
бюджету»
+1085,1 тис.
грн
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об”єктів»
 Тех. Нагляд за капітальним ремонтом дорожного покриття проїзної
частини
вул.
Польова
в
с.
Мала
Олександрівка
+5,54
тис.
грн
 Авт. Нагляд за капітальним ремонтом дорожного покриття проїзної
частини
вул.
Польова
в
с.
Мала
Олександрівка
+4,31 тис. грн
 капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини вул. Польова в
с. Мала Олександрівка
+1090,0 тис. грн
 капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини в”їзду на вул.
Б. Хмельницького від. Буд. №33 до автошляху Т1026 в с. Велика
Олександрівка
-14,75 тис.грн
5.3. КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду»
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів»
 Проект
реконструкції
даху
будинку
Погребняка,
9
+49,9 тис. грн
 Проект
реконструкції
даху
будинку
Погребняка,
8
-49,9 тис. грн
5.4. КПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів»
КЕКВ
3122
«Будівництов
інших
об'єктів»
•
Будівництво Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.
Чубинське
61,5
тис.
грн
КЕКВ 3142
•

«Реконструкція

та

реставрація

інших об'єктів»

Рекострукція системи газопостачання ФАП за адресою с. М.

Олександрівка

вул.

Центральна,88

+61,5

тис.

грн

5.5. КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного
господарства»
КЕКВ
3210
«Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)»
- 314,9 тис. грн

Будівництво трубопроводу дощової каналізації по вул. Погребняка в с.
Чубинське (біля Інституту)
5.6. КПКВКМБ
пунктів»
КЕКВ
3132

314,9

тис.

грн

0116030

«Організація благоустрою населенних
+314,9
тис.
грн
«Капітальний
ремонт
інших
об`єктів»»

• Капітальний ремонт на об`єкті "Схеми організації дорожнього руху по
вулицях
с.
В.
Олександрівка»



+337,8 тис.грн
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Погребняка (ДНЗ
Джерельце та прилеглий квартал
підходів до ДНЗ будинки №8, 9,12, 16, 17,18) в с.
Чубинське
-22,9
тис.грн

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення № 1316-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

02
СЛУХАЛИ:
Проект рішення №1033 від 22.08.2018 р. «Про надання
одноразової матеріальної допомоги громадянам згідно списку.
ВИСТУПИВ:
Іващук О.І.
ПОПРАВКА № 1. Отрошко І.В. п.1. Викласти в такій редакції:
21 Ковальчук Лаврентій Павлович Лікування 232901172 5000,00
РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1317-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
№
83

Про включення до порядку денного питань:

№ Проекту
рішення
№ 1017 від
14.08.2018

Питання для розгляду
Про внесення змін до переліку заходів і завдань Програми утримання
та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у
населених пунктах Великоолександрівської сільської ради на 2018-

2020 роки

ДОВОВІДАВ:
Шевченко Г.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Баркова Л.В. Які зміни в програмі, мені з таблиці не
зрозуміло? Іващук О.І. Треба рішення доопрацювати, бо з
тексту не зрозуміло.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
ПП
СЛУХАЛИ: Про продовження третього пленарного засідання 42 сесії до
22.45 години.
ЗВЕРТАВСЯ: Рясенко О.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (поіменне голосування додається)
ПП
СЛУХАЛИ:
№
84

№ Проекту
рішення
№ 1025 від
14.08.2018

ПП
СЛУХАЛИ:
№

Про включення до порядку денного питань:
Питання для розгляду
Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Схема організації дорожнього руху по вулицях с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області».

Про позачерговий розгляд питань:

№
Проекту Питання для розгляду
рішення
84

№ 1025 від
14.08.2018

ДОВОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим
проектом: «Схема організації дорожнього руху по вулицях с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області».

Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

84
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1025 від 14.08.2018 р. «Про затвердження
проектно-кошторисної документації за робочим проектом:
«Схема організації дорожнього руху по вулицях с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області».
ДОПОВІДАВ:
Баркова Л.В.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1318-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
ПП
СЛУХАЛИ:

Про оголошення дати наступного пленарного засідання
сесії VII скликання - 06.09.2018 року об 18.00.

42

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Шевченко Г.М.
прийняти до відома.

Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

