Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
друге пленарне засідання
сорок четвертої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 11 жовтня 2018 року
№ 44.2
Головуючий
на
другому
пленарному
засіданні
XLIV
сесії
Великоолександрівської сільської ради – сільський голова Шевченко Галина
Миколаївна
Всього депутатів ради – 23
Не обрано депутатів - 0
Зареєстровано депутатів – 14
Затверджений порядок денний чергової 44 сесії ради.
№

№ Проекту
рішення

ДЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Питання для розгляду
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
№ 1066 від
13.09.2018
№ 775 від
31.01.2018
№ 918 від
14.04.2018
№ 1029 від
20.08.2018
№ 802 від
14.02.2018

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
Про надання відповіді гр. П’янову Руслану Вікторовичу
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 надання одноразової благодійної матеріальної винагороди

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 при здійсненні
будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Овочева,
31-А в с. Чубинське
№ 987 від Про положення про громадську комісію Великоолександрівської

27.07.2018

10.

11.
12.

сільської ради з питань розподілу земельних ділянок пільговим
категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО,
ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС)
№ 1007 від Про заборону КП «КП «Олександрівкажитлобудсервіс» на заключення
03.08.2018
договорів з ФОП та ПП, які не зареєстровані на території
Великоолександрівської сільської ради
№ 1070 від Про погодження звіту спеціаліста-інспектора з благоустрою населених
18.09.2018
пунктів в осінньо-літній період 2017-2018 років
№ 1038 від Про затвердження містобудівної документації Внесення змін до
29.08.2018
Детального плану території житлової та громадської забудови площею
6,0 га та прилеглих кварталів в селі Безуглівка Бориспільського району
Київської області

ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про реєстрацію присутніх другому пленарному засіданні 44
сесії від 11 жовтня 2018 року.
Шевченко Г.М.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).
Зареєструвались депутати: Бузницький Дмитро Михайлович,
Карпенко Андрій Олександрович, Квашук Григорій Григорович,
Чижиков Юрій Олександрович, Юрченко Вячеслав Володимирович

ПП
СЛУХАЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:

Про розгляд депутатських звернень та запитів:
Шевченко Г.М. Щодо розгляду Заяви Набок Сергія Олеговича
«Про призначення на посаду заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчого комітету»
ОБГОВОРЕННЯ: Данилова Л.А., Шевченко Г.М., Червоний І.В., Петренко М.Я.
Чижиков Ю.О., Рясенко О.В., Петренко М.Я., Максименко
Ю.П., Набок Сергій Олегович (кандидат на посаду
заступника сільського голови з питань діяльності
виконавчого комітету.
Стецюк А.М.: Бюджетна постійна комісія наголошує, що в сільську раду
потрібен заступник сільського голови з питань будівництва.
Шевченко Г.М.: У штатному розписі передбачена посада – заступник
сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету.
Але ми сьогодні можемо призначити Набока С.О. на посаду
заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого
комітету (з питань будівництва), це не є проблемою.
ВИРІШИЛИ:
Запит підтримано (поіменне голосування додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
№

Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
рішення

13.

ЗВЕРТАВСЯ:

Питання для розгляду
Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань
діяльності виконавчого комітету (з питань будівництва).

Шевченко Г.М.

ВИРІШИЛИ:

Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

Про позачерговий розгляд проекту рішення «Про
затвердження на посаду заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчого комітету (з питань
будівництва).
Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

13
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Проект рішення «Про затвердження на посаду заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету
(з питань будівництва)».
Шевченко Г.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:

Щодо порушення питання про догану секретарю
Великоолександрівської сільської ради Рясенко Олені
Вікторівні.
ВИСТУПИВ:
Карпенко А.О.
ОБГОВОРЕННЯ: Шевченко Г.М.: Оскільки зараз порушено питання
регламенту, то я наголошую, що спершу ми голосуємо за
депутатський запит, далі приймаємо рішення про включення
його до порядку денного сесії, і голосуємо за проект рішення
в цілому.
РЕЗУЛЬТАТ:
Запит не підтримано (поіменне голосування додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
№
14.

Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1097 від Про надання дозволу Великоолександрівській сільській раді на
25.09.2018
укладання прямого договору на закупівлю послуг з розроблення
містобудівної документації «Детальний план території земельних ділянок
по вул. Київський шлях, № 115- 117-В в с. Велика Олександрівка
Бориспільського району Київської області для уточнення положень
генерального плану населеного пункту та визначення планувальної
організації і розвитку частини території для розміщення медичної
амбулаторії загальної практики сімейної медицини»

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
14
СЛУХАЛИ:

Чижиков Ю.О.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Проект рішення № 1097 від 25.09.2018 року «Про надання
дозволу Великоолександрівській сільській раді на укладання
прямого договору на закупівлю послуг з розроблення

містобудівної документації «Детальний план території
земельних ділянок по вул. Київський шлях, № 115- 117-В в с.
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської
області для уточнення положень генерального плану
населеного пункту та визначення планувальної організації і
розвитку частини території для розміщення медичної
амбулаторії загальної практики сімейної медицини».
ДОПОВІДАВ: Шевченко Г.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Карпенко А.О.: В депутатської групи «За Громаду без
корупції» є зауваження, що з ТОВ «Адванс-Інвест сільська рада
не повинна працювати по прямих договорах. Детальний план
потрібно
замовляти
в
державному
інституті
«Укрцивільсільбуд», які являються розробником Генерального
плану населених пунктів Великоолександрівської сільської
ради.
Данилова Л.А., Шевченко Г.М., Максименко Ю.П., Чижиков
Ю.О., Прудка Т.М., Квашук Г.Г.
ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Загальний шум в залі
Депутати: Кислий Роман Вікторович, Отрошко Інна Василівна,
Прудка Тетяна Михайлівна, Юрченко Вячеслав Володимирович
вийшли з СЕГ «Голос».
Зареєструвався депутат Іващук Олександр Іванович.
ПП
ЗВЕРТАВСЯ: Фещенко О.А. Сьогодні в залі присутні мешканці будинку по
вул. Гагаріна, 52 с. Велика Олександрівка, жителями було
виявлено недоліки по ремонту даху, депутатським запитом
щодо їх усунення я звернувся до сільського голови, отримав
відповідь, що питання по усуненні недоліків буде вирішено
після підписання акту на здійснення технагляду.
ОБГОВОРЕННЯ: Калита В.П., Кучеренко О.О. (мешканці будинку Гагаріна, 52),
Максименко Ю.П., Фещенко О.А., Карпенко А.О., Стецюк А.М.,
Чижиков Ю.О.
Шевченко Г.М.: Договір продовжено до 15.10.2018 року, згідно
несприятливих погодних умов, у будь-якому випадку має бути
акт виконаних робіт, підписаний технаглядом. Всі зауваження
вказані в депутатському запиті Фещенко О.А. відправленні
технагляду.
Загальний шум в залі
ПП
СЛУХАЛИ:
Про включення до порядку денного та позачерговий розгляд
питань:
№
15.

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1115 від Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
10.10.2018
згідно списку

16.

№ 1116 від Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
10.10.2018
згідно списку: учасникам бойових дій, членам сімей загиблих учасників
бойових дій, учасникам АТО, що проживають на території
Великоолександрівської сільської ради

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
15
СЛУХАЛИ:

Квашук Г.Г.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1115 від 10.10.2018 р. «Про надання
одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку».
ДОПОВІДАВ: Стецюк А.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Рясенко О.В.
Поправка № 1 до Проекту рішення № 1115 від 10.10.2018 р.
П.11 викласти в такій редакції
11. Чернецька Катерина Олександрівна Багатодітна 3430909981 6000,00
родина
Загальна сума
64000,00
РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:

16
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1379-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

Проект рішення № 1116 від 10.10.2018 року «Про надання
одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку: учасникам бойових дій, членам сімей загиблих
учасників бойових дій, учасникам АТО, що проживають на
території Великоолександрівської сільської ради».
Стецюк А.М.
Прийнято рішення № 1380-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про призначення дати третього пленарного засідання 44 сесії
VII скликання на 18.10.2018 р..
Шевченко Г.М.
прийняти до відома.

Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

