Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
Друге пленарне засідання
сорок п’ятої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 13 листопада 2018 року
№ 45.2
Головуючий
на
другому
пленарному
засіданні
XLV
сесії
Великоолександрівської сільської ради – секретар сільської ради Рясенко Олена
Вікторівна
Всього депутатів ради – 22
Не обрано депутатів - 0
Зареєстровано депутатів – 13
Затверджений порядок денний чергової 45 сесії ради.
№
ДЗ
1.
2.
3.
4.
5.

№ Проекту
рішення

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

6.

№ 1007 від
03.08.2018

7.

№ 1071 від
18.09.2018
№ 1072 від
18.09.2018
№ 1073 від
18.09.2018

8.
9.

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
Про заборону КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
заключення договорів з ФОП та ПП, які не зареєстровані на
території Великоолександрівської сільської ради
Про надання дозволу гр. Маслак Людмилі Юріївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Маслак Надії Анатоліївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
Про надання дозволу гр. Чумак Миколі Леонідовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

10.

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

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

25.

26.
27.
28.
29.
30.

№ 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
№ 1091 від Про передачу гр. Бардякову Олегу Олександровичу у власність
21.09.2018
земельної ділянки
№ 1092 від Про передачу гр. Шишману Івану Петровичу у власність земельної
21.09.2018
ділянки
№ 1093 від Про передачу гр. Чорному Миколі Степановичу у власність
21.09.2018
земельної ділянки
№ 1094 від Про передачу у власність гр. Сташенко Оксані Василівні у власність
21.09.2018
земельної ділянки
№ 1095 від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської
24.09.2018
ради від 13 вересня 2018 року № 1343-43-VII «Про надання дозволу

31.

на розроблення детального плану території земельної ділянки по вул.
Кільцева в селі Велика Олександрівка Бориспільського району
Київської області»
№ 1148 від Про встановлення розміру пайового внеску ТОВ «Юніверсал
06.11.2018
Лоджистік» на створення і розвиток інфраструктури території
Великоолександрівської сільської ради

ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про реєстрацію присутніх на другому пленарному засіданні
45 сесії від 13 листопада 2018 року.
Рясенко О.В.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).
Зареєструвались депутати: Бондаренко Ольга Володимирівна та
Ковтун Світлана Іванівна

ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
РЕЗУЛЬТАТ:

11
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
12
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
32.

Про обрання секретарем другого пленарного засідання 45
сесії від 13.11.2018 р. Баркову Л.В.
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Зареєструвались депутати: Стецюк Анатолій Миколайович та
Юрченко Вячеслав Володимирович
Проект рішення № 1075 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Левадному Якову Максимовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1410-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1076 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Червоних Надії Петрівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1411-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про включення до порядку денного та позачерговий розгляд
питання:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1101 від Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у комунальну власність Великоолександрівської
05.10.2018
сільської ради для будівництва та обслуговування дитячого майданчику

ЗВЕРТАВСЯ:
Максименко Ю.П.
ОБГОВОРЕННЯ: Юрченко В.В.: За моїм депутатським зверненням у липні
2017 року ми приймали рішення щодо відведення земельної

ВИРІШИЛИ:
32
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:

13
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
14
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
15
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
16
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
17

ділянки для будівництва дитячого майданчику по вул. Тиха.
Чому це рішення не діє?
Рясенко О.В.: Коли ми приймали рішення то під час
обговорення вже звучала фраза: так як було в попередньому
рішенні. Й рішення ми прийняли таке, як в попередньому
рішення по даній ділянці.
Юрченко В.В.: То давайте внесемо зміни в рішення, згідно
мого депутатського звернення!
Рясенко О.В.: Включимо питання в порядок денний.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення № 1101 від 05.10.2018 р. «Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
у
комунальну
власність
Великоолександрівської сільської ради».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1412-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Зареєструвався депутат Карпенко Андрій Олександрович
Проект рішення № 1077 від 18.09.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Шикун Марині Миколаївні».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1413-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1078 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Бородавці Катерині Миколаївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1414-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1079 від 18.09.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Губніцину Андрію Сергійовичу».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1415-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1080 від 18.09.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Завадській Світлані Федорівні».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1416-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
18
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
19
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
20
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
21
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
22
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
23
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1081 від 18.09.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Остапенко Руслану Миколайовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1417-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1082 від 18.09.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Колодіній Олені Олександрівні».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1418-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1083 від 18.09.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Валюх Ігорю Михайловичу».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1419-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1084 від 18.09.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Лопаткіну Олександру Павловичу».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1420-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1085 від 18.09.2018 р. «Про передачу у
власність гр. Бодряшовій Катерині Валентинівні у власність
земельної ділянки».
Максименко Ю.П.
Депутат Бодряшова Катерина Валентинівна заявляє про
конфлікт інтересів.
Прийнято рішення № 1421-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1086 від 18.09.2018 р. «Про передачу гр.
Мусієнку Денису Олеговичу у власність земельної ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1422-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

Проект рішення № 1088 від 20.09.2018 р. «Про надання
грошової винагороди громадянам згідно списку».
ВИСТУПИВ:
Стецюк А.М.
Поправка № 1: Надати та виплатити за рахунок КПКВКМБ 0115061
«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону» одноразову благодійну матеріальну винагороду у розмірі:

№
1.

Прізвище, ім’я, по батькові заявника
Колошва Олександр Васильович

ІПН
3759405139

Сума, грн
400,00

2.

Мітєв Георгій Вікторович
Мозоль Артем Вячеславович
Шкурко Олександр Володимирович
Всього:

3657107416
3657606098
3228118470

300,00
500,00
300,00
1500,00

3.

РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:
24
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:

ЗВЕРТАВСЯ:

ВИРІШИЛИ:
24
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
25
СЛУХАЛИ:

Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1423-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1089 від 21.09.2018 р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо 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».
Максименко Ю.П.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Про повторний розгляд проекту рішення № 1089 від
21.09.2018 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо 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».
Максименко Ю.П.: В проекті рішення допущена помилка,
загальна площа земельної ділянки що передається у власність
гр. Росляковій Наталії Іванівні, гр. Росляковій Оксані Юріївні,
гр. Рослякову Антону Юрійовичу - 0,12 га, а не 0,1845 га.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається)
Зареєструвався депутат Іващук Олександр Іванович
Проект рішення № 1089 від 21.09.2018 р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо 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».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1424-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1090 від 21.09.2018 р. «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
що передається у власність гр. Момотюк Юлії Петрівні».

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
26
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
27
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
28
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
29
СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
30
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
33.

Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1425-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1091 від 21.09.2018 р. «Про передачу гр.
Бардякову Олегу Олександровичу у власність земельної
ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1426-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1092 від 21.09.2018 р. «Про передачу гр.
Шишману Івану Петровичу у власність земельної ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1427-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1093 від 21.09.2018 р. «передачу гр.
Чорному Миколі Степановичу у власність земельної ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1428-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1094 від 21.09.2018 р. «Про передачу гр.
Сташенко Оксані Василівні у власність земельної ділянки».
Максименко Ю.П.
Прийнято рішення № 1429-45-VII (поіменне голосування та
рішення 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».
Рясенко О.В.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Про включення до порядку денного питань:

№ Проекту
Питання для розгляду
рішення
№ 1149 від Про внесення змін та доповнень до Програми "Благоустрою населених
пунктів Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки" (за
08.11.2018
КПКВКМБ 01106030 "Організація благоустрою населених пунктів,
затвердженої рішенням Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017 р. № 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, від 23.10.2018 № 1388-44-VII)

34.

35.

36.

37.
38.

39.

№ 1150 від Про внесення змін та доповнень до "Програми фінансової та
матеріально-технічної підтримки закладів соціально-культурного
08.11.2018
призначення на території Великоолександрівської сільської ради на
2018-2020 роки" (за КПКВКМБ 0119770 "Інші субвенції"), затвердженої
рішенням ради від 27.03.2018 р. № 1159-34-VII (зі змінами від 06.09.2018
№ 1334-42-VII, 18.10.2018 № 1383-44-VII)
№ 1151 від Про внесення змін до Програми "Розроблення схем планування та
забудови
територій
(містобудівної
документації)"
08.11.2018
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки" (за
КПКВКМБ 0117350 "Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)", затвердженої рішенням
Великоолександрівської сільської ради від 26.12.2017 р.№1053-27-VII, зі
змінами від 06.09.2018 р. №1330-42-VII)
№ 1153 від Про внесення змін та доповнень до Програми "Розвитку органу
місцевого самоврядування Великоолександрівської сільської ради на
08.11.2018
2018-2020 роки" (за КПКВКМБ 0110150 "Організаційне, інформаційноаналітичне 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 06.09.2018 № 1327-42-VII, від 18.10.2018
№ 1381-44-VII)"
№ 1157 від Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку
13.11.2018
№ 1158 від Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку: ліквідаторам на ЧАЕС 1-3 категорії, що проживають на
13.11.2018
території Великоолександрівської сільської ради
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
33
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
34
СЛУХАЛИ:

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

Проект рішення № 1149 від 08.11.2018 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 р. № 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, від
23.10.2018 № 1388-44-VII)».
Баркова Л.В.
Прийнято рішення № 1430-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1150 від 08.11.2018 р. «Про внесення змін
та доповнень до "Програми фінансової та матеріальнотехнічної
підтримки
закладів
соціально-культурного
призначення на території Великоолександрівської сільської
ради на 2018-2020 роки" (за КПКВКМБ 0119770 "Інші

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
35
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
36
СЛУХАЛИ:

субвенції"), затвердженої рішенням ради від 27.03.2018 р. №
1159-34-VII (зі змінами від 06.09.2018 № 1334-42-VII,
18.10.2018 № 1383-44-VII)».
Баркова Л.В.
Прийнято рішення № 1431-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1151 від 08.11.2018 р. «Про внесення змін
до Програми "Розроблення схем планування та забудови
територій
(містобудівної
документації)"
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки" (за
КПКВКМБ 0117350 "Розроблення схем планування та
забудови
територій
(містобудівної
документації)",
затвердженої рішенням Великоолександрівської сільської
ради від 26.12.2017 р.№1053-27-VII, зі змінами від 06.09.2018
р. №1330-42-VII)».
Баркова Л.В.
Прийнято рішення № 1432-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

Проект рішення № 1153 від 08.11.2018 р. «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
06.09.2018 № 1327-42-VII, від 18.10.2018 № 1381-44-VII)».
ВИСТУПИВ:
Баркова Л.В.
Поправка № 1: Доповнити Завдання 1:
Пункт 1.58 «Поточний ремонт вхідної групи (заміна дверей) службового
приміщення сільської ради» з обсягом фінансування на 2018 рік в сумі 16,7 тис
грн.. (гр. 7,8,9)
1.58 Поточний ремонт вхідної групи (заміна дверей) службового приміщення
сільської ради СБ-100% 2018-2020 16,70 16,70 16,70
РЕЗУЛЬТАТ:
Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1433-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
37
СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1157 від 13.11.2018 р. «Про надання
одноразової благодійної матеріально допомоги громадянам
згідно списку».
ВИСТУПИВ:
Стецюк А.М.

ВИРІШИЛИ:
38
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення № 1434-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1158 від 13.11.2018 р. «Про надання
одноразової благодійної матеріально допомоги громадянам
згідно списку: ліквідаторам на ЧАЕС 1-3 категорії, що
проживають на території Великоолександрівської сільської
ради».
Стецюк А.М.
Рясенко О.В. заявляє про конфлікт інтересів.
Прийнято рішення № 1435-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

39
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік.
ВИСТУПИВ:
Коваленко Т.В.
ОБГОВОРЕННЯ:Баркова Л.В.
Поправка № 1: Пропозиції про внесення змін до рішення сесії про сільський
бюджет на 2018 рік викласти в наступній редакції:
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
1. Внести зміни в програмну класифікацію видатків, а саме :
1.1. КПКВКМБ
0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства» -198,0 тис. грн
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям»
 Дозвола на надра
1.1. КПКВКМБ
0119770
«Інші
субвенції»
+198,0 тис. грн
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
Протокол №40 від 01.11.2018 питання № 46,47, 55
 Поточний трансферт
для Великоллександрівської ЗОШ на перевезення дітей
99,6 тис. грн
 Поточний трансферт для Великоллександрівської ЗОШ на подарунки до свята
святого Миколая та Новий рік 98,4 тис. грн
2. Внести зміни по об»єктах фінансування, а саме :
2.1. КПКВКМБ 0110150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
 Послуги
з
випробовувань,
аналізу
складу
та
чистоти
покриття
-39,0 тис. грн
 оплата
послуг
телефонного
зв’язку
+0,3 тис. грн
 Поточний
ремонт
вхідної
групи
приміщення
вул.
Гагаріна,
11
+16,7 тис. грн
Протокол №40 від 01.11.2018 питання № 46,47, 55
 Поточний
ремонт
системи
відеоспостереження
+2,5 тис. грн
 Оновлення
програмного
забещпечення
системи
«Голос»
+19,5 тис. грн
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

 Папір
+6,0 тис. грн
 Придбання
-6,0 тис. грн

письмових

столів,

книжкових

шаф

Спеціальний фонд
Видатки
3. Внести зміни в програмну класифікацію видатків, а саме :
3.1. КПКВКМБ
0116030
«Організація
благоустрою
населених
пунктів»
-19,7 тис. грн
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»
 Капітальний ремонт тротуару по вул. Садово-Дачна від амбулаторії до залізничної
зупинки «Чубинський» в с.Чубинське
3.2.
КПКВКМБ
0119770
«Інші
субвенції»
+19,7 тис. грн
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»
Протокол №40 від 01.11.2018 питання № 60
 Капітальний трансферт для ДНЗ»Джерельце» на купівлю ларя морозильного
4. Внести зміни по об»єктах фінансування, а саме:
4.1.
КПКВКМБ
0117350«Розроблення
схем
планування
та
забудови
територій(містобудівної документації) »
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм")»
 Детальний план території земельних ділянок по вул.Київський шлях, №115-№117-В в
с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області для уточнення
положень населеного пункту та визначення планованої організації і розвитку частини
території для розміщення медичної амбулаторії загальної практики сімейної
медицини
-58,0 тис. грн
Протокол №40 від 01.11.2018 питання № 48
 Паспорти водних об`єктів для розроблення проектів землеустрою щодо відведення у
комунальну власність (для облаштування зон відпочинку територіальної громади в с.
Мала Олександрівка (озеро) та в с. Велика Олександрівка ( по вул. Героїв України)
+58,0 тис .грн
12.11.2018
Коваленко Т.В.

РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
№
40.

41.
42.
43.

№ Проекту
рішення

Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1436-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про включення до порядку денного питань:
Питання для розгляду

Про внесення змін до рішення № 822-20-VII від 04.07.2018 р. «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у комунальну власність Великоолександрівській
сільській раді ля будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
№ 1114 від Про надання відповіді гр. Корнієнко Петру Васильовичу
10.10.2018
№ 1131 від Про надання дозволу гр. Трунову Василю Олександровичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
17.10.2018
№ 1133 від Про встановлення розміру пайового внеску гр. Радченку А.І. на
створення і розвиток інфраструктури території Великоолександрівської
26.10.2018
сільської ради при будівництві житлового будинку

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:
40
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:

Рясенко О.В., Бодряшова К.І., Юрченко В.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Про внесення змін до рішення № 822-20-VII від 04.07.2018 р.
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність
Великоолександрівській сільській раді для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд.
Рясенко О.В.
Прийнято рішення № 1437-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
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СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1114 від 10.10.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Корнієнко Петру Васильовичу»
ВИСТУПИВ:
Рясенко О.В.
ОБГОВОРЕННЯ: Корнієнко П.В., Максименко Ю.П., Бондаренко О.В.,
Бодряшова К.В., Баркова Л.В.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається)
Депутати: Карпенко Андрій Олександрович та Фещенко Олександр
Анатолійович заявляють, що не встигли проголосувати
СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1114 від 10.10.2018 р. «Про надання
відповіді гр. Корнієнко Петру Васильовичу».
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1438-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
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СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1131 від 17.10.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Трунову Василю Олександровичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
ВИСТУПИВ:
Максименко Ю.П.
ОБГОВОРЕННЯ: Трунова А., Максименко Ю.П.Баркова Л.В.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Депутат Бондаренко Ольга Володимирівна заявляє, що випадкова натиснула не
на ту кнопку тому її голос не співпадає з її волевиявленням
ПП
СЛУХАЛИ:
Про повторний розгляд проекту рішення № 1131 від
17.10.2018 р. «Про надання дозволу гр. Трунову Василю
Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність».
ВИСТУПИВ:
Бондаренко О.В.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
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СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1131 від 17.10.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Трунову Василю Олександровичу на розробку

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
Максименко Ю.П.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Депутат Карпенко Андрій Олександрович заявляє що не встиг проголосувати
ПП
СЛУХАЛИ:
Про повторний розгляд проекту рішення № 1131 від
17.10.2018 р. «Про надання дозволу гр. Трунову Василю
Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність».
ВИСТУПИВ:
Карпенко А.О.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
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СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:

Проект рішення № 1131 від 17.10.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Трунову Василю Олександровичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
Максименко Ю.П.
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Депутат Кислий Роман Вікторович та депутат (секретар засідання) Баркова
Лілія Василівна залишили зал засідання

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

Секретар засідання

Баркова Л.В.

Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
Продовження другого пленарного засідання
сорок п’ятої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 13 листопада 2018 року
№ 45.2
ПП
СЛУХАЛИ:
Про продовження засідання сесії до 21.10 год.
ЗВЕРТАВСЯ: Прудка Т.М., Рясенко О.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
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СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1133 від 26.10.2018 р. «Про встановлення
розміру пайового внеску гр. Радченку А.І. на створення і
розвиток інфраструктури території Великоолександрівської
сільської ради при будівництві житлового будинку».
ВИСТУПИВ:
Стецюк А.М.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1440-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
Про повторний розгляд проекту рішення № 1131 від
17.10.2018 р. «Про надання дозволу гр. Трунову Василю
Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність».
ВИСТУПИВ:
Чижиков Ю.О., Прудка Т.М.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
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СЛУХАЛИ:
Проект рішення № 1131 від 17.10.2018 р. «Про надання
дозволу гр. Трунову Василю Олександровичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність».
ВИСТУПИВ:
Максименко Ю.П.
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1439-45-VII (поіменне голосування та
рішення додається).).
ПП
СЛУХАЛИ:
Про закриття 45 сесії VII скликання.
ДОПОВІДАВ:
Рясенко О.В.
ВИРІШИЛИ:
Закрити 45 сесію VII скликання.
Звучить державний гімн України
Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

