Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
пленарне засідання
сорок четвертої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 02 жовтня 2018 року
№ 44
Головуючий на пленарному засіданні XLIV сесії Великоолександрівської
сільської ради – сільський голова Шевченко Галина Миколаївна
Всього депутатів ради – 23
Не обрано депутатів - 0
Зареєстровано депутатів – 14
Звучить Державний гімн України
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
ДЗ
1.
2.
3.

4.
5.

Про реєстрацію присутніх пленарному засіданні 44 сесії від
02 жовтня 2018 року.
Шевченко Г.М.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).

Про затвердження порядку денного чергової 44 сесії ради від
02 жовтня 2018 року.
№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
Про розгляд депутатських звернень та запитів:
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік

№ 1098 від
25.09.2018
№ 447 від
16.06.2017

Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги
громадянам згідно списку
Про надання дозволу гр. П’янову Руслану Вікторовичу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність
№ 1066 від Про надання відповіді гр. П’янову Руслану Вікторовичу
13.09.2018
№ 775 від Про надання дозволу гр. Колесник Тетяні Миколаївні на
31.01.2018 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність

6.

№ 918 від Про надання дозволу гр. Колесник Тетяні Миколаївні на
14.04.2018 розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність
7.
№ 1029 від Про надання
одноразової благодійної матеріальної
20.08.2018 винагороди
8.
№ 802 від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської
14.02.2018 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 при здійсненні будівництва
багатоквартирного житлового будинку по вул. Овочева, 31-А
в с. Чубинське
9.
№ 987 від Про
положення
про
громадську
комісію
27.07.2018 Великоолександрівської сільської ради з питань розподілу
земельних
ділянок
пільговим
категоріям
громадян
(учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії
на Чорнобильській АЕС)
10. № 1007 від Про заборону КП «КП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
03.08.2018 заключення договорів з ФОП та ПП, які не зареєстровані на
території Великоолександрівської сільської ради
11. № 1070 від Про погодження звіту спеціаліста-інспектора з благоустрою
18.09.2018 населених пунктів в осінньо-літній період 2017-2018 років
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Зареєструвались депутати: Бодряшова Катерина Валентинівна, Данилова
Людмила Андріївна, Юрченко Вячеслав Володимирович
ПП
СЛУХАЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:

Про розгляд депутатських звернень та запитів

Чижиков
Ю.О.
Прохання
зобов’язати
виконком
Великоолександрівської сільської ради отримати технічні
умови на будівництво очисних споруд повної біологічної
очистки стічних вод в с. Проліски Щасливської сільської ради
Бориспільського району та колектора скиду очищення вод до
осушувального каналу К1-1 Бортницького міжрайонного
водного господарства.
ОБГОВОРЕННЯ: Іващук О.І. Ми не можемо зобов’язати виконком отримати
тенічні умови на будівництво очисних споруд, а можемо
зобов’язати виконком вивчити питання отримання технічних
умов.
Чижиков Ю.О. Згоден внести правку в свій запит.
ВИРІШИЛИ:
Запит підтримано (поіменне голосування додається).

Зареєструвались депутати: Баркова Ліля Василівна,
Власов Дмитро Володимирович, Саблук Тетяна Йосипівна
ЗВЕРТАВСЯ:

Максименко Ю.П. Включити до порядку денного як
першочергове та невідкладне питання «Про відновлення
законності та укладення договору оренди земельної ділянки
між Великоолександрівською сіьською радою та ТОВ
«МСВЕЛКОМ».
ОБГОВОРЕННЯ:Червоний І.В., Максименко Ю.П., Шевченко Г.М.
ВИРІШИЛИ:
Запит підтримано (поіменне голосування додається).
ЗВЕРТАВСЯ:

Квашук Г.Г. В якій стадії ремонт покриття проїзної частини
по вул. Яблунева в с. Чубинське?
ВІДПОВІДЬ:
Шевченко Г.М. Відбувся тендер, заключили Договір з
підрядником та перерахували аванс. Також на об’єкті
відбулась зустріч підрядника, проектанта та технагляду, на
зустрічі вирішили винести межі в натурі (на місцевості) по
вул. Яблунева.
ОБГОВОРЕННЯ:Данилова Л.А. З приводу організації дорожнього руху, скажіть
будь-ласка, яким чином там робитиметься дорога? Можна не
класти там «лежачі поліцейські»?
Шевченко Г.М. В проекті «лежачих поліцейських» немає.
ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:

ВІДПОВІДЬ:

ЗВЕРТАВСЯ:

Карпенко А.О. Щодо негайного надання для ознайомлення
офіційних документів, які стали підставою для нагородження
Шевченко Г.М. почесною районною відзнакою «За заслуги
перед громадою».
Запит підтримано (поіменне голосування додається).
Данилова Л.А. В якій стадії депутатський запит - вимога
звернутись до Прокуратури Київської області про звернення її
до суду із позовом про визнання недійсними, скасування
рішень Великоолександрівської сільської ради щодо надання
дозволів на розробку проектів землеустрою громадянам
Тівоненко Н.Г., Костенко О.М. та Коломійцю М.І..
Шевченко Г.М. Юрист готовить відповідь і завтра Вам її
надасть.
Данилова Л.А. Ще запитання стосовно генераторів для
дитячих садочків?
Шевченко Г.М. На Бюджетну постійну комісію направлено
новий пакет документів стосовно генераторів.
Данилова Л.А. (з голосу) Вимагаю, щоб всі проекти договорів,
що плануються укладатись сільською радою, погоджувати з
Бюджетною постійною комісією. При підготовці проведення

ВИРІШИЛИ:

свят разом з проектами договорів надавати програму заходу
(сценарію).
Запит підтримано (поіменне голосування додається).

ЗВЕРТАВСЯ:

Бодряшова К.В. Про надання дозволу КП «КУП
«Олександрівкажитлобудсервіс» на коригування проектнокошторисної
документації,
враховуючи
побажання
мешканців, забезпечити цілісність проїзної частини вул.
Погребняка та вул. Садова у с. Чубинське, замінивши метод
прокладання водопровідної мережі з відкритого на закритий.
ОБГОВОРЕННЯ:Іващук О.І. Пропоную внести правку в запит: метод
прокладання водопровідної мережі заміняти з відкритого на
закритий ти – в разі потреби.
ВИРІШИЛИ:
Запит підтримано (поіменне голосування додається).
ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:

Баркова Л.В. Вимога: здійснити остаточний розрахунок в
розмірі не менше 20% від загальної суми договорів підряду
№ 199 від 31.08.2018 р., та № 194 від 30.08.2018 р. після
оприлюднення актів виконаних робіт за підписом технагляду
та усунення зауважень зі сторони депутатів щодо їх
виконання. Оприлюднити акти виконаних робіт шляхом
розсилання всім депутатам. Встановити строк для приймання
зауважень – 3 календарні дні з моменту отримання по
електронній пошті.
Запит підтримано (поіменне голосування додається).
Стецюк А.М. (з голосу) Здійснювати остаточний розрахунок
не менше 20 % від загальної суми договорів підряду по всім
договорам на виконання робіт після оприлюдення актів
виконаних робіт за підписом технагляду та усунення
зауважень зі сторони депутатів щодо їх виконання та з
обов’язковим підписом депутата округу.
Запит підтримано (поіменне голосування додається).

Фещенко О.А.: Сьогодні в залі присутні жителі будинку вул.
Гагаріна, 52. Давайте дамо їм слово.
Кучеренко О.О. (житель будинку вул. Гагаріна,52): Ми хочемо почути
відповідь від директора КП «КУП Великоолександрівської
сільської ради «Олександрівкажитлобудсервіс», коли буде
накритий дах нашого будинку?
Підвисоцький М.Т. (директор КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс»):
Згідно укладеного договору між Великоолександрівською
сільською
радою
та
КП
«КУП
«Олександрівкажитлобудсервіс» ремонтні роботи повинні
закінчитись до 07.10.2018 року. Ми до цього часу дах
накриємо повністю.

ОБГОВОРЕННЯ: Калита В.П., Кучеренко О.О., Шевченко Г.М., Данилова Л.А.,
Червоний І.В.ПІдвисоцький М.Т., Баркова Л.В.Фещеннко О.А.
Загальний шум в залі
Депутати Бондаренко Ольга Володимирівна та
Юрченко Вячесдав Володимирович залишили зал засідань
ПП
СЛУХАЛИ:
№
12.

Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1038 від Про затвердження містобудівної документації Внесення змін до
30.08.2018
Детального плану території житлової та громадської забудови площею
6,0 га та прилеглих кварталів в селі Безуглівка Бориспільського району
Київської області».

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

Чижиков Ю.О.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:

Про включення до порядку денного питання:

№
12.

№ Проекту
рішення

Питання для розгляду

№ 1038 від Про затвердження містобудівної документації Внесення змін до Детального
30.08.2018
плану території житлової та громадської забудови площею 6,0 га та прилеглих
кварталів в селі Безуглівка Бориспільського району Київської області».

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

Чижиков Ю.О.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

Про продовження пленарного засідання 44 сесії до 21.40 год.
Отрошко І.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
02
СЛУХАЛИ:

Про позачерговий розгляд проекту рішення № 1098 від
25.09.2018 року «Про надання одноразової благодійної
матеріальної допомоги громадянам згідно списку».
Отрошко І.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1098 від 25.09.2018 року №Про надання
одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку».
ВИСТУПИВ:
Стецюк А.М.
Поправка № 1 до проекту рішення № 1098 від 25.09.2018р.:

РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

П.2 проекту рішення викласти в такій редакції:
2. Надати та виплати за рахунок КПКВКМБ 0113242 «Інші
заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» одноразову благодійну матеріальну допомогу
Мамич Ользі Іванівні, як вийняток у розмірі на лікування –
10 000 грн
П.2 проекту рішення вважати п.3
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1378-42-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про призначення дати другого пленарного засідання 44 сесії
VII скликання на 11.10.2018 р..
Шевченко Г.М.
прийняти до відома.

Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

