Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
четверте пленарне засідання
сорок четвертої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 23 жовтня 2018 року
№ 44.4
Головуючий
на
четвертому
пленарному
засіданні
XLIV
сесії
Великоолександрівської сільської ради – сільський голова Шевченко Галина
Миколаївна
Всього депутатів ради – 23
Не обрано депутатів - 0
Зареєстровано депутатів – 13
Затверджений порядок денний чергової 44 сесії ради.
№

№ Проекту
рішення

ДЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

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
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

11.
12.

№ 1070 від
18.09.2018
№ 1038 від
29.08.2018

13.
14.

№ 1097 від
25.09.2018

15.

№ 1115 від
10.10.2018
№ 1116 від
10.10.2018

16.

17.

№ 1060 від
13.09.2018

18.

№ 1061 від
13.09.2018

19.

№ 1062 від
13.09.2018

20.

№ 1104 від
09.10.2018

21.

№ 1063 від
13.09.2018

Про погодження звіту спеціаліста-інспектора з благоустрою населених
пунктів в осінньо-літній період 2017-2018 років
Про затвердження містобудівної документації Внесення змін до
Детального плану території житлової та громадської забудови площею
6,0 га та прилеглих кварталів в селі Безуглівка Бориспільського району
Київської області
Про затвердження на посаду заступника сільського голови з питань
діяльності виконавчого комітету (з питань будівництва)
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 Бориспільского 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»
Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги
громадянам згідно списку
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
Про внесення змін та доповнень до Програми "Розвитку органу
місцевого самоврядування Великоолександрівської сільської ради на
2018-2020 роки" (за 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" затвердженої рішенням
Великоолександрівської сільської ради від 26.12.2017 р. № 1050-27-VII
(зі змінами внесеними рішенням ради від 27.03.2018 № 1148-34-VII
,від 19.07.2018 № 1288-39-VII, від 16.09.2018 № 1327-42-VII)" –
рішення ВК від 13.09.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми "Розвитку Місцевої
пожежної охорони" Великоолександрівської сільської ради на 20182020 роки" (за КПКВКМБ 0118130 "Забезпечення діяльності місцевої
пожежної охорони" затвердженої рішенням Великоолександрівської
сільської ради від 26.12.2017 р. №1051-27-VII (зі змінами № 1289-39VII від 19.07.2018) – рішення ВК від 13.09.2018
Про внесення змін та доповнень до "Програми фінансової та
матеріально-технічної підтримки закладів соціально-культурного
призначення на території Великоолександрівської сільської ради на
2018-2020 роки" (за КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції"),
затвердженої рішенням Великоолександрівської сільської ради від
27.03.2018 №1159-34-VII (зі змінами від 06.09.2018 № 1334-42-VII) –
рішення ВК від 13.09.2018
Про внесення змін та доповнень до "Програми фінансової та
матеріально-технічної підтримки закладів соціально-культурного
призначення на території Великоолександрівської сільської ради на
2018-2020 роки" (за КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції"),
затвердженої рішенням Великоолександрівської сільської ради від
27.03.2018 №1159-34-VII (зі змінами від 06.09.2018 № 1334-42-VII) –
рішення ВК від 09.10.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми «Здійснення заходів із
землеустрою» Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020

22.

№ 1105 від
09.10.2018

23.

№ 1064 від
13.09.2018

24.

№ 1103 від
09.10.2018

25.

№ 1067 від
13.09.2018

26.

№ 1102 від
09.10.2018

27.

№ 1068 від
13.09.2018

28.

№ 1107 від
09.10.2018

29.

№ 1069 від
13.09.2018

роки» (за КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
затвердженої рішенням Великоолександрівської сільської ради від
23.12.2018 № 1056-27-VII (зі змінами від 27.03.2018 № 1161-34-VII,
від 06.09.2018 № 1333-42-VII) – рішення ВК від 13.09.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми «Здійснення заходів із
землеустрою» Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020
роки» (за КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
затвердженої рішенням Великоолександрівської сільської ради від
23.12.2018 № 1056-27-VII (зі змінами від 27.03.2018 № 1161-34-VII,
від 06.09.2018 № 1333-42-VII) – рішення ВК від 09.10.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми «Будівництво об’єктів
соціально-культурного
призначення
на
території
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки» (за
КПКВКМБ 0117320 «Будівництво об’єктів соціально-культурного
призначення» від 26.12.2018 № 1060-27-VII (зі змінами від 06.09.2018
№ 1331-42-VII) – рішення ВК від 13.09.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми «Будівництво об’єктів
соціально-культурного
призначення
на
території
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки» (за
КПКВКМБ 0117320 «Будівництво об’єктів соціально-культурного
призначення» від 26.12.2018 № 1060-27-VII (зі змінами від 06.09.2018
№ 1331-42-VII) - рішення ВК від 09.10.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми «Питна вода сіл
Великоолександрівської сільської ради на 2016-2020 роки (нова
редакція)» (за КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного господарства» від 23.12.2017 р. № 104927-VII (зі змінами від 06.09.2018 № 1326-42-VII) – рішення ВК від
13.09.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми «Питна вода сіл
Великоолександрівської сільської ради на 2016-2020 роки (нова
редакція)» (за КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного господарства» від 23.12.2017 р. № 104927-VII (зі змінами від 06.09.2018 № 1326-42-VII) – рішення ВК від
09.10.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми "Благоустрою населених
пунктів Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки" (за
КПКВКМБ 01106030 "Організація благоустрою населених пунктів"
затвердженої рішенням Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017 № 1058-27-VII (зі змінами внесеними рішенням ради від
27.03.2018 № 1160-34-VII, від 19.07.2018 № 1287-39-VII, від
06.09.2018 № 1328-42-VII) – рішення ВК від 13.09.2018
Про внесення змін та доповнень до Програми «Утримання та розвитку
автомобільних
доріг
та
дорожньої
інфраструктури
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки (за
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
затвердженої рішенням ради від 26.12.2017 року № 1057-27-VII ( зі
змінами внесеними рішенням ради від 19.07.2018 № 1296-39-VII,
рішенням ради від 06 вересня 2018 року № 1329-42-VII) - рішення ВК
від 09.10.2018
Про затвердження проектно-кошторисної документації за проектом
«Будівництво дошкільного навчального закладу загального розвитку
(ясла-садок) до 220 дітей по вул. Матросова, 14 в с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області

30.

31.

№ 1117 від Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального
10.10.2018
підприємства
Великоолександрівської сільської ради
«КУП
«Олександрівкажитлобудсервіс» - рішення ВК від 09.10.2018.
№ 1119 від Про затвердження кошторисної частини проектної документації за
11.10.2018
робочим проектом : «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Лесі
Українки (на ділянці від вул. Сонячна до вул. Чубинського) в с.Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської обл. Коригування.»

ПП
СЛУХАЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
26
СЛУХАЛИ:

Про реєстрацію присутніх на четвертому пленарному
засіданні 44 сесії .
Шевченко Г.М.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).

Про обрання Баркової Лілії Василівни секретарем четвертого
пленарного засідання 44 сесії 23 жовтня 2018 року.
Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1102 від 09.10.2018 р. «Про внесення змін
та
доповнень
до
Програми
«Питна
вода
сіл
Великоолександрівської сільської ради на 2016-2020 роки
(нова редакція)» (за КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення
діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» від
23.12.2017 р. № 1049-27-VII (зі змінами від 06.09.2018 № 132642-VII)».
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М., Іващук О.І.
Поправка № 2 до ПР № 1102: Заходи викласти в наступній редакції (додається).
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1387-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
27
СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1068 від 13.09.2018 р. «Про внесення змін
та доповнень до Програми "Благоустрою населених пунктів
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки" (за
КПКВКМБ 01106030 "Організація благоустрою населених
пунктів" затвердженої рішенням Великоолександрівської
сільської ради від 26.12.2017 № 1058-27-VII (зі змінами
внесеними рішенням ради від 27.03.2018 № 1160-34-VII, від
19.07.2018 № 1287-39-VII, від 06.09.2018 № 1328-42-VII».
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М., Іващук О.І.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1388-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

28
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
29
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
30
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
31
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

01
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:

Проект рішення № 1107 від 09.10.2018 р. «Про внесення змін
та доповнень до Програми «Утримання та розвитку
автомобільних
доріг
та
дорожньої
інфраструктури
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки (за
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету» затвердженої рішенням ради від
26.12.2017 року № 1057-27-VII ( зі змінами внесеними
рішенням ради від 19.07.2018 № 1296-39-VII, рішенням ради
від 06 вересня 2018 року № 1329-42-VII)».
Шевченко Г.М., Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1389-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1069 від 13.10.2018 р. «Про затвердження
проектно-кошторисної документації за проектом «Будівництво
дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясласадок) до 220 дітей по вул. Матросова, 14 в с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області».
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1390-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1117 від 10.10.2018 р. «Про внесення змін
до Програми фінансової підтримки комунального підприємства
Великоолександрівської
сільської
ради
«КУП
«Олександрівкажитлобудсервіс».
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1391-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1119 від 11.10.2018 р. «Про затвердження
кошторисної частини проектної документації за робочим
проектом: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Лесі
Українки (на ділянці від вул. Сонячна до вул. Чубинського) в с.
Велика Олександрівка Бориспільського району Київської
області. Коригування».
Шевченко Г.М., Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1392-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

Проект рішення «Про внесення змін до сільського бюджету на
2018 рік».
Шевченко Г.М..

Поправка № 1:

Пропозиції про внесення змін до рішення сесії про сільський
бюджет на 2018 рік викласти в наступній редакції:

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 № 1063-27-VII «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 205,2 тис. грн , а саме:
 За рахунок залишків коштів по загальному фонду станом на 01.01.2018 на суму 205,2 тис. грн
в тому числі:
1.1.КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою
+35,0 тис. грн
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №20,23
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Проект землеустрою щодо відведення у комунальну власність земельної ділянки під розміщення на
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Погребняка буд.10
-12,0 тис. грн
 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
по Погребняка буд.11
+12,0 тис. грн
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
 «Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Погребняка
буд.10»
+12,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.3
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
 Винесення меж в натуру ( на місцевості) в с. Чубинське по вул. Яблунева ( довжина вулиці 438 м,
загальна кількість точок 28)
+ 12,0 тис.
грн
 Топографо-геодезичне знімання території в М 1:2000 для виконання при розробці Детального плану
території за адресою: вул.Київський шлях, №115-№117-В в с. Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області
+11,0 тис. грн
1.2. КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів »
+30,0 тис. грн
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №13,25
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Відкачування стічних вод
+10,0 тис. Грн
 поточний ремонт профілактично-регламентних робіт п’яти підстанцій
+20,0 тис. грн
1.3.КВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»
+10,6 тис. грн
Протокол №38 від 09.10.2018 питання №22.1
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Поточний ремонт на вході в буд. №3 по вул. Погребняка (гуртожиток) с. Чубинське)
+12,6 тис. грн
 Поточний ремонт сходових клітин буд. Погребняка,9
-2,0 тис. грн
1.4.КВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.2
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
+ 40,0 тис. грн
 Автошини (6 шт) для пожежної машини
+ 40,0 тис. грн
1.5. КВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги «
+18,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.5
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
 Тех. Обстеження стану будівлі садиби-музею Чубинського
1.6. КВКМБ 0114082 «Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»
+8,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №24
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Перевезення апаратури під час культурно-масових заходів
1.7. КВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №16
Протокол №36 від 04.09.2018 питання №20
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №29
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
+ 63,6 тис. грн
 Тренувальні костюми для ДЮФК»Прометей» для нагородження
+ 14,3 тис. грн
 Тренувальні костюми ( форма волейбольна)
+9,6 тис. Грн
 Тренувальні костюми ( форма футбольна для дит. Футбольної групи )
+14,3 тис. грн

 М”ячі, рукавиці для ФК «Алекс»
+25,4 тис. грн
2. Внести зміни по об’єктах фінансування та кодах економічної класифікації видатків, 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»
Протокол №38 від 25.09.2018 питання 17
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Послуги по супроводу процедури міжнародних торгів по об»єкту «Будівництво середньої
загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул. Погребняка в с. Чубинське» +4,0
тис. грн
 Послуги з випробовувань, аналізу складу та чистоти покриття
-4,0 тис. грн
2.2. КПКВКМБ 0113242 «Iншi заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
 Матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО до дня захисника
Вітчизни
+67,5 тис. грн
 Матеріальна допомога хворим на хронічні захворювання
-67,5 тис. грн
Спеціальний фонд
ДОХОДИ
3.Збільшити доходи по спеціальному фонду на суму
324,4 тис. грн,
а саме
3.1.по ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту »»
324,4 тис. грн
Спеціальний фонд
Видатки
4.Затвердити збільшення загального обсягу видатків сільського бюджету по спеціального фонду на 2018 рік на
суму 344,4 тис. грн ( в тому числі бюджет розвитку 344,4 тис.грн), а саме,
4.1. за рахунок надходжень по ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту» на суму
324,4 тис. грн
4.1.1. КВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету»
+134,8 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.6
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»
 Капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини вул. Лесі Українки ( на ділянці від вул.
Сонячна до вул. Чубинського) в с. Велика Олександрівка ( в т.ч. тех. Нагляд та авторський нагляд»
134,8 тис. грн
4.2. КПКВКМБ 011321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
+189,6 тис. грн
КЕКВ 3122 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №14
 Розробка проектної документації на електропостачання середньої загальної школи І+ІІІ ступенів на 24
класи у с. Чубинське
+110,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.7
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів»
+79,6 тис. грн
 Проект будівництва ДНЗ у с.В.Олександрівка
+135,5 тис. грн
 Експертиза проекта будівництва ДНЗ у с.В.Олександрівка
-55,9 тис. грн
4.2. за рахунок залишку коштів по загальному фонду станом на 01.01.2018 на суму 20,0 тис. грн
4.2.1. КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції»
+20,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання№23
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»
 Капітальний трансферт для ДНЗ»Джерельце» на купівлю обладнання ( машина сушильна для пральні)
5.Внести зміни до програмної класифікації видатків , а саме
5.1..КПКВКМБ 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» -600,0 тис. грн
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Садовій, в с.Чубинське
-600,0 тис. грн
5.2. КВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету»
+600,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.6
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»
 Капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини вул. Лесі Українки ( на ділянці від вул.
Сонячна до вул. Чубинського) в с. Велика Олександрівка ( в т.ч. тех. Нагляд та авторський нагляд»
+600,0 тис. грн
6. Внести зміни по об"'єктах фінансування:
6.1.КВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.8
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям»



Реконструкція водопроводу по вул. Погребняка та вул. Садово-Дачна від будинку №14 по вул.
Погребняка (в с. Чубинське) до колодязя ВП2 біля будинку Погребняка №1\3 в с. Чубинське
Великоолександрівської сільської ради
+ 267,421 тис. грн
 Експертиза проекту за всіма напрямами по об'єкту: "Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в
с.Чубинське, Великоолександрівської сільської ради, Бориспільського району, Київської області" +49,9
тис. грн
 Виконання інженерно-геологічних вишукувань по об"єкту: "Будівництво колектора господарськопобутової каналізації від КНС №3 в с.Чубинське"
-317,321 тис. грн
6.2. КПКВКМБ 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» +200,0 тис. грн
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
ПРОТОКОЛ БПК №38 , питання №22
 Будівництво станції знезалізнення води №1 по вул.Київський шлях 123-А в с. В. Олександрівка (в т.ч.
технагляд та авторський нагляд)
-2358,1тис. грн
 Будівництво станції знезалізнення води №1 по вул.Київський шлях 123-В в с. В. Олександрівка (в т.ч.
технагляд та авторський нагляд)
+2358,1тис. грн
23.10.2018
Секретар комісії
Прудка Т.М.
Головний бухгалтер
Коваленко Т.В.

РЕЗУЛЬТАТ:

Поправка не прийнята (поіменне голосування додається).

Поправка № 2:

Пропозиції про внесення змін до рішення сесії про сільський
бюджет на 2018 рік викласти в наступній редакції:

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 № 1063-27-VII «Про сільський бюджет на 2018 рік», а саме:
Загальний фонд
Видатки
3. Затвердити збільшення загального обсягу видатків сільського бюджету по загальному фонду на 2018 рік на
суму 205,2 тис. грн , а саме:
 За рахунок залишків коштів по загальному фонду станом на 01.01.2018 на суму 205,2 тис. грн
в тому числі:
1.1.КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою
+35,0 тис. грн
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №20,23
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Проект землеустрою щодо відведення у комунальну власність земельної ділянки під розміщення на
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Погребняка буд.10
-12,0 тис. грн
 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
по Погребняка буд.11
+12,0 тис. грн
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
 «Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Погребняка
буд.10»
+12,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.3
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»
 Винесення меж в натуру ( на місцевості) в с. Чубинське по вул. Яблунева ( довжина вулиці 438 м,
загальна кількість точок 28)
+ 12,0 тис.
грн
 Топографо-геодезичне знімання території в М 1:2000 для виконання при розробці Детального плану
території за адресою: вул.Київський шлях, №115-№117-В в с. Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області
+11,0 тис. грн
1.2. КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів »
+30,0 тис. грн
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №13,25
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Відкачування стічних вод
+10,0 тис. Грн
 поточний ремонт профілактично-регламентних робіт п’яти підстанцій
+20,0 тис. грн
1.3.КВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»
+10,6 тис. грн
Протокол №38 від 09.10.2018 питання №22.1
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Поточний ремонт на вході в буд. №3 по вул. Погребняка (гуртожиток) с. Чубинське)
+12,6 тис. грн
 Поточний ремонт сходових клітин буд. Погребняка,9
-2,0 тис. грн
1.4.КВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.2
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
+ 40,0 тис. грн
 Автошини (6 шт) для пожежної машини
+ 40,0 тис. грн
1.5. КВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги «
+18,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.5
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
 Тех. Обстеження стану будівлі садиби-музею Чубинського
1.6. КВКМБ 0114082 «Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»
+8,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №24
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Перевезення апаратури під час культурно-масових заходів
1.7. КВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №16
Протокол №36 від 04.09.2018 питання №20
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №29
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
+ 63,6 тис. грн
 Тренувальні костюми для ДЮФК»Прометей» для нагородження
+ 14,3 тис. грн
 Тренувальні костюми ( форма волейбольна)
+9,6 тис. Грн
 Тренувальні костюми ( форма футбольна для дит. Футбольної групи )
+14,3 тис. грн
 М”ячі, рукавиці для ФК «Алекс»
+25,4 тис. грн
4. Внести зміни по об’єктах фінансування та кодах економічної класифікації видатків, 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»
Протокол №38 від 25.09.2018 питання 17
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Послуги по супроводу процедури міжнародних торгів по об»єкту «Будівництво середньої
загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (720 учнів) по вул. Погребняка в с. Чубинське» +4,0
тис. грн
 Послуги з випробовувань, аналізу складу та чистоти покриття
-4,0 тис. грн
2.2. КПКВКМБ 0113242 «Iншi заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
 Матеріальна допомога учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО до дня захисника
Вітчизни
+67,5 тис. грн
 Матеріальна допомога хворим на хронічні захворювання
-67,5 тис. грн
Спеціальний фонд
ДОХОДИ
3.Збільшити доходи по спеціальному фонду на суму
924,4 тис. грн,
а саме
3.1.по ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту »»
924,4 тис. грн
Спеціальний фонд
Видатки
4.Затвердити збільшення загального обсягу видатків сільського бюджету по спеціального фонду на 2018 рік на
суму 1124,4 тис. грн ( в тому числі бюджет розвитку 1124,4 тис.грн), а саме,
4.1..за рахунок залишків коштів загального фонду станом на 01.01.2018 на суму
220,0 тис. грн
4.1.1.КПКВКМБ 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» +200,0 тис. грн
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
ПРОТОКОЛ БПК №38 , питання №22
 Будівництво станції знезалізнення води №1 по вул.Київський шлях 123-А в с. В. Олександрівка (в т.ч.
технагляд та авторський нагляд)
-2358,1тис. грн
 Будівництво станції знезалізнення води №1 по вул.Київський шлях 123-В в с. В. Олександрівка (в т.ч.
технагляд та авторський нагляд)
+2358,1тис. грн
 Будівництво каналізаційної мережі по вул.Садовій, в с.Чубинське
-600,0 тис. грн
 Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Садовій, в с.Чубинське
+800,0 тис. грн
4.1.2. КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції»
+20,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання№23
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»
 Капітальний трансферт для ДНЗ»Джерельце» на купівлю обладнання ( машина сушильна для пральні)
4.2.за рахунок надходження коштів по ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту»

4.2.1.КПКВКМБ 0117321 «Будівництво установ та закладів культури»
+189,6 тис. грн
КЕКВ 3122 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Протокол №38 від 25.09.2018 питання №14
 Розробка проектної документації на електропостачання середньої загальної школи І+ІІІ ступенів на 24
класи у с. Чубинське
+110,0 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.7
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів»
+79,6 тис. грн
 Проект будівництва ДНЗ у с.В.Олександрівка
+135,5 тис. грн
 Експертиза проекта будівництва ДНЗ у с.В.Олександрівка
-55,9 тис. грн
4.2.2. КВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету»
+734,8 тис. грн
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.6
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»
 Капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини вул. Лесі Українки ( на ділянці від вул.
Сонячна до вул. Чубинського) в с. Велика Олександрівка ( в т.ч. тех. Нагляд та авторський нагляд»
734,8 тис. грн
5. Внести зміни по об"'єктах фінансування:
5.1.КВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
Протокол №39 від 09.10.2018 питання №22.8
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям»
 Реконструкція водопроводу по вул. Погребняка та вул. Садово-Дачна від будинку №14 по вул.
Погребняка (в с. Чубинське) до колодязя ВП2 біля будинку Погребняка №1\3 в с. Чубинське
Великоолександрівської сільської ради
+ 267,421 тис. грн
 Експертиза проекту за всіма напрямами по об'єкту: "Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в
с.Чубинське, Великоолександрівської сільської ради, Бориспільського району, Київської області" +49,9
тис. грн
 Виконання інженерно-геологічних вишукувань по об"єкту: "Будівництво колектора господарськопобутової каналізації від КНС №3 в с.Чубинське"
-317,321 тис. грн
23.10.2018
Заступник Голови комісії
Головний бухгалтер

Іващук О.І.
Коваленко Т.В.

РЕЗУЛЬТАТ:

Поправка прийнята (поіменне голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Квашук Григорій Григорович заявляє, що не спрацював
планшет та його голос не співпадає з його волевиявленням

ПП
СЛУХАЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
01
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

03
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін
до сільського бюджету на 2018 рік».
Квашук Г.Г.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення «Про внесення змін до сільського бюджету на
2018 рік».
Шевченко Г.М.
Прийнято рішення № 1393-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Депутат Прудка Тетяна Михайлівна залишила зал засідань
Проект рішення № 447 від 16.06.2017 р. «Про надання дозволу
гр. П’янову Руслану Вікторовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Шевченко Г.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

04
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
05
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
06
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Проект рішення № 1066 від 13.09.2018 р. «Про надання
відповіді гр. П’янову Руслану Вікторовичу».
Чижиков Ю.О.
Прийнято рішення № 1394-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 775 від 31.01.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Колесник Тетяні Миколаївні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Шевченко Г.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Зареєструвався депутат Данилова Людмила Андріївна
Проект рішення № 918 від 14.04.2018 р. «Про надання дозволу
гр. Колесник Тетяні Миколаївні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Шевченко Г.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Зареєструвася депутат Юрченко Вячеслав Володимирович

07
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1029 від 20.08.2018 р. «Про одноразової
благодійної матеріальної винагороди».
ДОПОВІДАВ:
Стецюк А.М.
Поправка № 1 до проекту рішення № 1029 від 20.08.2018 р.:
Вилучити п.п.
2. ДГО ДЮФК «Прометей» команда 2007-2008 р.н. (капітан
команди – Леган Олексій) 3891207637 1000,00 грн.
Загальна сума 6000,00 грн.
РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1395-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Зареєструвася депутат Бузницький Дмитро Михайлович
08
СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 802 від 14.02.2018 р. «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».
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
09
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 987 від 27.07.2018 р. «Про положення про
громадську комісію Великоолександрівської сільської ради з
питань розподілу земельних ділянок пільговим категоріям

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
10
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО,
ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС)».
Шевченко Г.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Про зняття з розгляду ради проекту рішення № 987 від
27.07.2018 р. «Про положення про громадську комісію
Великоолександрівської сільської ради з питань розподілу
земельних ділянок пільговим категоріям громадян (учасникам
бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на
Чорнобильській АЕС)».
Баркова Л.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1007 від 03.08.2018 р. «Про заборону КП
«КУП
«Олександрівкажитлобудсервіс»
на
заключення
договорів з ФОП та ПП, які не зареєстровані на території
Великоолександрівської сільської ради».
Бузницький Д.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

11
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1070 від 18.09.2018 р. «Про погодження
звіту спеціаліста-інспектора з благоустрою населених пунктів в
осінньо-літній період 2017-2018 років».
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Данилова Л.А.: Щодо врахування зауважень поданих до Звіту
інспектора з благоустрою.
Баркова Л.В. Запросити спеціаліста-інспектора з благоустрою
на наступне засідання Бюджетної постійної комісії.
Шевченко Г.М.: Інспектора з благоустрою запросимо на
засідання Бюджетної комісії. Всі зауваження Данилової Л.А.
йому були надані для врахування в звіті.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
12
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1038 від 29.08.2018 р. «Про затвердження
містобудівної документації Внесення змін до Детального плану
території житлової та громадської забудови площею 6,0 га та
прилеглих кварталів в селі Безуглівка Бориспільського району
Київської області».
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Кропивницький О.С.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1396-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

ПП
СЛУХАЛИ:
№
32.

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
32
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
33.

34.

Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1054 від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від
07.09.2018
29 серпня 2018 року № 1318-42-VII «Про затвердження проектнокошторисної документації за робочим проектом: «Схеми організації
дорожнього руху по вулицях с. Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області»

Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1054 від 07.09.2018 р. «Про внесення змін
до рішення Великоолександрівської сільської ради від 29
серпня 2018 року № 1318-42-VII «Про затвердження
проектно-кошторисної документації за робочим проектом:
«Схеми організації дорожнього руху по вулицях с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області».
Шевченко Г.М.
Прийнято рішення № 1397-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про включення до порядку денного питань:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1055 від Про надання дозволу КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
10.09.2018
укладання прямого договору закупівлі обладнання для чищення снігу
(відвал сніговий гідравлічний для екскаватора JSB 3C{ PVH300 DM з
прямим кріпленням на 4 пальці)
№ 1056 від Про надання дозволу КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
10.09.2018
укладання прямого договору закупівлі електричного пристрою для
нарізання різьби на трубопроводах (різьборіз)

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
33
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
34
СЛУХАЛИ:

Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1055 від 10.09.2018 р. «Про надання
дозволу КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
укладання прямого договору закупівлі обладнання для
чищення снігу (відвал сніговий гідравлічний для екскаватора
JSB 3CВ PVH300 DM з прямим кріпленням на 4 пальці)».
Шевченко Г.М., Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1398-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1056 від 10.09.2018 р. «Про надання
дозволу КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
35.

35
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
36.

Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1057 від Про надання дозволу на розроблення детального плану території
11.09.2018
земельних ділянок в селі Чубинське Бориспільського району Київської
області для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення між м.
Київ та Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

№

укладання прямого договору закупівлі електричного
пристрою для нарізання різьби на трубопроводах (різьборіз)».
Шевченко Г.М., Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1399-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Проект рішення № 1057 від 11.09.2018 р. «Про надання
дозволу на розроблення детального плану території земельних
ділянок в селі Чубинське Бориспільського району Київської
області для будівництва швидкісної лінії залізничного
сполучення між м. Київ та Державним підприємством
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Шевченко Г.М.
Прийнято рішення № 1400-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1058 від Про надання дозволу Великоолександрівській сільській раді на розробку
11.09.2018
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
36
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:

Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Проект рішення № 1058 від 11.09.2018 р. «Про надання
дозволу Великоолександрівській сільській раді на розробку
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки».
Шевченко Г.М., Максименко Ю.П.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Про повторний розгляд проекту рішення № 1058 від
11.09.2018 р. «Про надання дозволу Великоолександрівській
сільській раді на розробку технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки».
Шевченко Г.М.

ВИРІШИЛИ:
36
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
37.

37
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
38.

Проект рішення № 1058 від 11.09.2018 р. «Про надання
дозволу Великоолександрівській сільській раді на розробку
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки».
Шевченко Г.М.
Прийнято рішення № 1401-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1059 від Про надання одноразової благодійної матеріальної
12.09.2018
громадянам згідно списку

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

№

Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

винагороди

Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Проект рішення № 1059 від 12.09.2018 р. «Про надання
одноразової благодійної матеріальної винагороди громадянам
згідно списку».
Стецюк А.М.
Прийнято рішення № 1402-44-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1095 від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від
24.09.2018
13 вересня 2018 року № 1343-43-VII «Про надання дозволу на
розроблення детального плану території земельної ділянки по вул..
Кільцева в селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської
області

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
38
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1095 від 24.09.2018 р. «Про внесення змін
до рішення Великоолександрівської сільської ради від 13
вересня 2018 року № 1343-43-VII «Про надання дозволу на
розроблення детального плану території земельної ділянки по
вул.. Кільцева в селі Велика Олександрівка Бориспільського
району Київської області».
Шевченко Г.М.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

З голосу
СЛУХАЛИ:

ВІДПОВІДЬ:

ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Більчук О.С. (голова правління ДОІЗ «Зелений Гай): У 1997 р.
рішенням Великоолександрівської сільської ради для
добровільного об’єднання індивідуальних забудовників
Державної митної служби України «Зелений Гай» цільовим
призначенням було виділено 20 га землі. Дане рішення було
погоджено з відповідними обласними та районними
службами. На підставі цього ВАТ «Украгропромпроект» була
розроблена схема розвитку житлового масиву с. Мала
Олександрівка,
який
також
була
погоджена
Великоолександрівською сільською радою. Згідно цього
проекту передбачалось будівництво 85 будинків котеджного
типу, доріг, тротуарів, облаштування дитячого та спортивного
майданчиків, скверів та зелених зон, електрифікація,
газифікація, телефонізація, централізоване водо забезпечення
та водовідведення (каналізація). На даний час більшість із
зазначених пунктів виконано повністю або частково. Окремо
зазначу, що по вул. Митній поряд з дитячим та спортивним
майданчиками силами мешканців облаштовано сквер.
Правління ДОІЗ Зелений Гай звертається з проханням
відвести даний сквер до земель комунальної власності, які не
можуть передаватись у приватну власність і належать до
земель загального користування населених пунктів.
Шевченко Г.М.: Інформацію прийняли до відома. Ваше
питання наразі знаходиться на розгляді Земельної постійної
комісії, далі воно буде включене в порядок денний сесії.
Про закриття 44 сесії VII скликання.
Шевченко Г.М.
Закрити 44 сесію VII скликання.
Звучить державний гімн України

Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар засідання

Л.В. Баркова

