Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
Перше пленарне засідання
сорок п’ятої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 06 листопада 2018 року
№ 45.1
Головуючий на пленарному засіданні XLV сесії Великоолександрівської
сільської ради – сільський голова Шевченко Галина Миколаївна
Всього депутатів ради – 23
Не обрано депутатів - 0
Зареєстровано депутатів – 16
Звучить Державний гімн України
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
ДЗ
1.
2.
3.
4.
5.

Про реєстрацію присутніх пленарному засіданні 45 сесії від
06 листопада 2018 року.
Шевченко Г.М.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).

Про затвердження порядку денного чергової 45 сесії ради від
06 листопада 2018 року.

№ Проекту
рішення

№ 1142 від
02.11.2018
№ 775 від
31.01.2018
№ 918 від
14.04.2018
№ 802 від
14.02.2018

Питання для розгляду
Про розгляд депутатських звернень та запитів:
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік
Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги
громадянам згідно списку
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 при
здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.
Овочева, 31-А в с. Чубинське

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

№ 1007 від Про заборону КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
03.08.2018
заключення договорів з ФОП та ПП, які не зареєстровані на
території Великоолександрівської сільської ради
№ 1071 від Про надання дозволу гр. Маслак Людмилі Юріївні на розробку
18.09.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 1072 від Про надання дозволу гр. Маслак Надії Анатоліївні на розробку
18.09.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 1073 від Про надання дозволу гр. Чумак Миколі Леонідовичу на розробку
18.09.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 1074 від Про надання дозволу гр. Магеровській Олені Миколаївні на
18.09.2018
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність
№ 1075 від Про надання дозволу гр. Левадному Якову Максимовичу на розробку
18.09.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 1076 від Про надання дозволу гр. Червоних Надії Петрівні на розробку
18.09.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 1077 від Про надання відповіді гр. Шикун Марині Миколаївні
18.09.2018
№ 1078 від Про надання дозволу гр. Бородавці Катерині Миколаївні на розробку
18.09.2018
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
№ 1079 від Про надання відповіді гр. Губніцину Андрію Сергійовичу
18.09.2018
№ 1080 від Про надання відповіді гр. Завадській Світлані Федорівні
18.09.2018
№ 1081 від Про надання дозволу гр. Остапенку Руслану Миколайовичу на
18.09.2018
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність
№ 1082 від Про надання відповіді гр. Колодіній Олені Олександрівні
1809.2018
№ 1083 від Про надання відповіді гр. Валюх Ігорю Михайловичу
18.09.2018
№ 1084 від Про надання вдповіді гр. Лопаткіну Олдександру Павловичу
18.09.2018
№ 1085 від Про передачу гр. Бодряшовій Катерині Валентинівні у власність
18.09.2018
земельної ділянки
№ 1086 від Про передачу гр. Мусієнку Денису Олеговичу у власність земельної
18.09.2018
ділянки
№ 1088 від Про надання грошової винагороди громадянам згідно списку
20.09.2018
№ 1089 від Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
21.09.2018
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що передається у власність гр. Росляковій Наталії
Іванівні, гр. Росляковій Оксані Юріївні, гр. Рослякову Антону
Юрійовичу
№ 1090 від Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
21.09.2018
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що передається у власність гр. Момотюк Юлії Петрівні

26.
27.
28.
29.
30.

№ 1091 від
21.09.2018
№ 1092 від
21.09.2018
№ 1093 від
21.09.2018
№ 1094 від
21.09.2018
№ 1095 від
24.09.2018

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про передачу гр. Бардякову Олегу Олександровичу у власність
земельної ділянки
Про передачу гр. Шишману Івану Петровичу у власність земельної
ділянки
Про передачу гр. Чорному Миколі Степановичу у власність
земельної ділянки
Про передачу у власність гр. Сташенко Оксані Василівні у власність
земельної ділянки
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 прийнято (поіменне голосування додається).

Зареєструвались депутати: Бузницький Дмитро Михайлович, Власов Дмитро
Володимирович, Карпенко Андрій Олександрович
ПП
СЛУХАЛИ:
Про розгляд депутатських звернень та запитів
ЗВЕРТАВСЯ:
Стецюк А.М.: У зв’язку з численними зверненнями виборців,
прошу встановити біля приміщення сільської ради дошку
пошани для воїнів учасників АТО з облаштуванням
фотокартки з зазначенням ПІБ та місцем проживання
учасника АТО.
Шевченко Г.М.: Звернення прийнято, буде підготовлено
проект рішення.
ЗВЕРТАВСЯ:
Данилова Л.А. Я робила депутатський запит щодо придбання
генераторів для дитячих садочків. В нас на Бюджетній комісії
є Договір для придбання генераторів, але це питання постійно
переноситься так як виникає питання їх обслуговування. Тому
я прошу якось пояснення, хто їх обслуговуватиме та чи
потрібне для них якесь спеціальне приміщення?
Шевченко Г.М.: Для того щоб закупити генератори потрібно
виділити кошти. На бюджетній комісії знаходиться проект
договору, для того щоб бачили скільки коштує такий
генератор. Коли виділяться кошти та заключиться Договір, то
фірма в якої закупляться генератори їх і встановить.
Генератори будуть мобільні (на прицепі) і включатимуться
вони автоматично як погасне світло.
ОБГОВОРЕННЯ: Стецюк А.М., Петренко М.Я., Чижиков Ю.О.
Баркова Л.В. Давайте розглянемо можливість установки
сонячних батарей.
Шевченко Г.М.: Була пропозиція щодо установки генераторів
для дитячих садочків ми її вивчили, тепер будемо вивчати
питання стосовно сонячних батарей.

Отрошко І.В.: ДНЗ «Їжачок» генератори вже не потрібні,
вони вже обходяться без них.
Карпенко А.О.: В мене є інформація стосовно постійного
вимкнення електроенергії. Ми були в РЕС, і в головного
інженера запитували стосовно постійного вимкнення
електроенергії в дитячих садочках та школах. Він пояснив це
тим що це оюєкти 3-тьої категорії, якби вони були 2-гої
категорії, то після вимкнення світла, на протязі 15 хвилин
відбулося б їх пере підключення. Тому є два виходи з цієї
ситуації, або змінити категорію,
або зобов’язати
Київобленерго прийняти на баланст трансформаторні
підстанції. Тому що світло постійно вимикається, бо не
вистачає потужності.
Шевченко Г.М.: Для передачі трансформаторних підстанцій
на баланс Київобленерго зібрано всі пакети документів,
зроблено по опорний план, написана купа листів, але вся
проблема в тому, що Київобленерго просто не хоче приймати
їх на баланс. Вийшла постанова, яка зобов’язує ПрАТ
«Київобленерго» прийняти на баланс всі трансформаторні
підстанції, тому будемо сподіватись що так воно і буде.
ПП
СЛУХАЛИ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Власов Д.В.: Розібратись з земельною ділянкою, на яку надано
дозвіл на розробку проекту землеустрою Коляді О.В. під
гараж по вул. Господарська, 12-Г.
Запит підтримано (поіменне голосування додається).

01
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
Поправка № 1:

Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік.
Коваленко Т.В., Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
п.2 викласти в такій редакції:

2.Затвердити збільшення загального обсягу видатків сільського бюджету по загальному фонду на
2018 рік на суму 235,0 тис. грн , а саме:
 За рахунок залишків коштів по загальному фонду станом на 01.01.2018 на суму 235,0
тис. грн
в тому числі:
2.1. КПКВКМБ 0113242 «Iншi заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
+135,0 тис. грн
Протокол №40 від 01.11.2018 питання №4-39
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
 матеріальна допомога на лікування хворим на цукровий діабет, онкозахворювання, серцевосудинної системи та інших хронічних захворювань
+95,0 тис. грн
 матеріальна допомога на поховання громадян ,які були зареєстровані та проживали в
населених пунктах сільської ради
+40,0 тис. грн
2.2.КПКВКМБ 0114082 « Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»
+100,0 тис. грн
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»»
Протокол №40 від 01.11.2018 питання №54



Придбання новорічних подарунків для дітей 2 ДНЗ села
до свят Святого Миколая та
Новий рік
52,2 тис. грн
Протокол №40 від 01.11.2018 питання №54 і службова від 31.10.2018
 Придбання новорічних подарунків для 237 дітей пільгових категорій
34,82
тис. грн
 Придбання новорічних подарунків для дітей-учасників заходів
12,98
тис. грн

РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:
02
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
Поправка № 1:

РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка № 2:

РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка № 3:

РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка № 4:

РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка № 5:

РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:
03
СЛУХАЛИ:

Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1403-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1142 від 02.11.2018 р. «Про надання
одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку».
Стецюк А.М.
Вилучити зі списку: Коляда Валентина Дмитрівна на
лікування 10000,00 грн.
Додати до списку: Коляда Володимир Іванович – на
поховання 5000,00 грн; Пукало Юлія Сергіївна – на
поховання 5000,00 грн.
Поправка не прийнята (поіменне голосування додається).
Вилучити зі списку: Коляда Валентина Дмитрівна на
лікування 10000,00 грн: Троцький Петро Анатолійович –
крадіжка особистих речей 10000,00 грн.
Додати до списку: Коляда Володимир Іванович – на
поховання 5000,00 грн; Пукало Юлія Сергіївна – на
поховання 5000,00 грн.
Загальна сума 130000,00 грн.
Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
Рекомендація Бюджетної постійної комісії:
Додати до списку: Троцький Петро Анатолійович – скрутне
матеріальне становище 10000,00 грн.
Загальна сума 140000,00 грн.
Поправка не прийнята (поіменне голосування додається).
Саблук Т.Й.: Додати до списку: Троцький Петро
Анатолійович – скрутне матеріальне становище 3000,00 грн.
Загальна сума 133000,00 грн.
Поправка не прийнята (поіменне голосування додається).
Карпенко А.О..: Додати до списку: Троцький Петро
Анатолійович – скрутне матеріальне становище 8000,00 грн.
Загальна сума 138000,00 грн.
Поправка не прийнята (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1404-45-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».

ВИСТУПИВ:
Максименко Ю.П.
ОБГОВОРЕННЯ: Максименко Ю.П.: Вже неодноразово звучала пропозиція
дану земельну ділянку виділити учаснику АТО, який йде
наступний по списку – Самойленко Василь Васильович.
РЕЗУЛЬТАТ:
04
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
РЕЗУЛЬТАТ:
05
СЛУХАЛИ:

Рішення не прийнято (поіменне голосування додається,
ПРОТИ - 14).
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».
Максименко Ю.П.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається,
ПРОТИ - 13).

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 п вул. Овочева. 31-А в с. Чубинське».
ВИСТУПИВ:
Шевченко Г.М.
РЕЗУЛЬТАТ № 1:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається,
ПРОТИ - 11).
РЕЗУЛЬТАТ №2: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається,
ПРОТИ - 11).
РЕЗУЛЬТАТ № 3: Рішення не прийнято (поіменне голосування додається,
ПРОТИ -14 ).
06
СЛУХАЛИ:
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».
ВИСТУПИВ:
Карпенко А.О.
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається,
ПРОТИ - 14).
07
СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1071 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Маслак Людмилі Юріївні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
ВИСТУПИВ:
Максименко Ю.П.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1405-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
08

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
09
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
10
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
31.

Проект рішення № 1072 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Маслак Надії Андріївні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1406-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1073 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Чумак Миколі Леонідовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1407-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1074 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Магеровській Олені Миколаївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1408-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1148 від Про встановлення розміру пайового внеску ТОВ «Юніверсал Лоджистік»
на
створення
і
розвиток
інфраструктури
території
06.11.2018
Великоолександрівської сільської ради

ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:

Шевченко Г.М.: До Великоолексанрівської сільської ради
надійшов лист Бориспільської місцевої прокуратури, що
прокуратура звертатиметься до суду з позовною заявою в
інтересах сільської ради до ТОВ «Юніверсал Лоджистік» про
визнання договору пайової участі, оскільки було виявлено не
укладений договір пайової участі, у зв’язку з завершенням
будівництва об’єктів нерухомого майна, які знаходяться на
території с. Велика Олександрівка. В зв’язку з цим
Великоолександрівській сільській раді на черговій сесії
необхідно розглянути питання щодо визначення розміру
величини пайового внеску забудовника – ТОВ «Юніверсал
Лоджистік» у розвиток інфраструктури с. Велика
Олександрівка у зв’язку з здійсненням реконструкції секцій
№ 1, № 8 складу фармацевтичної продукції адміністративноскладського комплексу по вул. Київський Шлях, 121-А та
здійсненням реконструкції адміністративно - складського
комплексу по вул. Київський Шлях, 121-А.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

ПП
СЛУХАЛИ:
ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

Про продовження пленарного засідання до 21.10 год.
06.11.2018 р.
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Про позачерговий розгляд проекту рішення № 1148 від
06.11.2018 року «Про встановлення розміру пайового внеску
ТОВ «Юніверсал Лоджистік» на створення і розвиток
інфраструктури території Великоолександрівської сільської
ради».
Шевченко Г.М.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

31
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1148 від 06.11.2018 року «Про
встановлення розміру пайового внеску ТОВ «Юніверсал
Лоджистік» на створення і розвиток інфраструктури
території Великоолександрівської сільської ради».
ЗВЕРТАВСЯ:
Шевченко Г.М.
ОБГОВОРЕННЯ: Максименко Ю.П., Петренко М.Я.: Встановити розмір 10 %
від нормативу для одиниці створеної потужності у розмірі
8500 грн. за 1 кв.м. введений в експлуатацію.
Власкова Л.В.: Рішенням ради з 2016 року прийнято: 8500
грн. для житлової забудови, а 6800 – для нежитлової.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1409-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
Про призначення дати другого пленарного засідання 45 сесії
VII скликання на 13.11.2018 р..
ДОПОВІДАВ: Шевченко Г.М.
ВИРІШИЛИ: прийняти до відома.

Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

