Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
Позачергового засідання
сорок сьомої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 12 грудня 2018 року
№ 47
Головуючий на позачерговому пленарному засіданні XLVІІ сесії
Великоолександрівської сільської ради – сільський голова Г.М. Шевченко
Всього депутатів ради – 23
Не обрано депутатів – 0
Зареєстровано депутатів – 17
Звучить Державний гімн України
ПП
СЛУХАЛИ:
Про реєстрацію присутніх на позачерговому пленарному
засіданні 47 сесії від 12 грудня 2018 року.
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М.
ВИРІШИЛИ:
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
№

№ Проекту
рішення

ДЗ

Про затвердження порядку денного позачергової 47 сесії ради
від 12 грудня 2018 року.
Питання для розгляду

2.

Про розгляд депутатських звернень та запитів:
Звіт заступника сільського голови з питань виконавчих органів – заступника
голови Виконавчого комітету Власкової Л.В. про роботу виконавчого
комітете в частині виконання бюджету за 11 місяців2018 року
Про створення наглядової ради КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс»

3.

Про сільський бюджет на 2019 рік

1.

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

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

ПП
СЛУХАЛИ:

Про включення до порядку денного питань:

№

№ Проекту
рішення

Питання для розгляду

4.
5.

№ 1109 від
09.10.2018
№ 1160 від
16.11.2018

6.

№ 1161 від
27.11.2018

7.

№ 1187 від
05.12.2018

8.

№ 1195 від
10.12.2018

9.

№ 1197 від
10.12.2018

10.

№ 1198 від
11.12.2018

11.
12.
13.

14.

№ 1201 від
12.12.2018
№ 1185 від
30.11.2018

Про
затвердження
звіту
«Про
виконання
бюджету
Великоолександрівської сільської ради за 9 місяців 2018 року»
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 27.03.2018р. №
1159- 34- VІІ (зі змінами від 06.09.2018 р. № 1334-42-VII, 18.10.2018 №
1383-44-VІІ, 13.11.2018 р. №1433-45-VІІ).
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 26.12.2017р. № 1050- 27- VІІ
(зі змінами внесеними рішенням ради від 27.03.2018 №1148-34-VII, від
19.07.2018 №1288-39-VII, від 06.09.2018 р. №1327-42-VII, від
18.10.2018р. №1381-44-VII, 13.11.2018 р. №1433-45-VІІ).
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
26.12.2017р. № 1058- 27- VІІ (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, від 13.11.2018 № 1430-45VII).
Про внесення змін та доповнень до Програми «Розвитку культури та
духовності Великоолександрівської сільської ради на 2017-2021 роки
(нова редакція)» ( за КПКВКМБ 0114082 «Інші заклади та заходи в
галузі
культури
і
мистецтва»),
затвердженої
рішенням
Великоолександрівської сільської ради від 26.12.2017р. № 1054- 27- VІІ
(зі змінами від 06.09.2018 р. №1332-42-VII).
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 26.12.2017р. № 104927- VІІ(зі змінами від 06.09.2018 № 1326-42-VII,18.10.2018 №1386-44VІІ).
Про внесення змін до Програми «Будівництво об’єктів соціальнокультурного призначення на території Великоолександрівської сільської
ради на 2018-2020 роки» (за КПКВКМБ 0117320 «Будівництво об’єктів
соціально-культурного призначення від 26.12.2017 р. № 1060-27- VІІ (зі
змінами від 06.09.2018 р. № 1331-42- VІІ, 18.10.2018 р. № 1385-44- VІІ))
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік
Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку

Про встановлення розміру пайового внеску гр. Галєнкову А.В., Гоєнко
Ю.В.
на
створення
і
розвиток
інфраструктури
території
Великоолександрівської сільської ради при здійсненні будівництва
Великоолександрівської сільської ради при реконструкції квартири
№ 1199 від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від
22 листопада 2018 року № 1459-46-VII « Про затвердження Статуту
12.12.2018

15.

16.

Закладу
дошкільної
освіти
(дитячий
садок)
«Їжачок»
Великоолександрівської сільської ради, с.Велика Олександрівка,
Бориспільського району Київської області»
№ 1200 від Про внесення змін до рішення Великоолександрівської сільської ради від
22 листопада 2018 року № 1460-46-VII « Про затвердження Статуту
12.12.2018
Закладу
дошкільної
освіти
(ясла-садок)
«Джерельце»
Великоолександрівської сільської ради, с.Чубинське, Бориспільського
району Київської області»
№ 1202 від Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги
12.12.2018

ЗВЕРТАВСЯ:
ВИРІШИЛИ:

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

З голосу
СЛУХАЛИ:
Щодо об’єднання територіальних громад.
ОБГОВОРЕННЯ: Чижиков Ю.О.: Щодо об’єднання територіальних громад. Є
три шляхи обєднання: 1. подання голови; 2. подання третини
депутатів; 3. громадські обговорення. Громадські обговорення
– це дуже довгий процес, він затягнеться мінімум на півроку,
а часу у нас немає. Тому я зробив пропозицію щодо
об’єднання нашої сільської ради з с. Дударків та Займище. Бо
якщо с. Гора приєднається до нас, то Ви уявляєте що бюджет
буде близько 200 млн.грн., а це дуже великі гроші.
Іващук О.І.:
Нам потрібно залучити кваліфікованих фахівців, тому що
більшість депутатів не володіють базовою інформацією щодо
об’єднання. Є індекс податкоспроможності, то про які 200
млн.грн. йде мова. Реверсну дотацію з Гори вилучать.
Баркова Л.В.:
Вилучать не всю реверсну дотацію, а 50 %.
Чижиков Ю.О.: Чому ніхто з депутатів раніше не вніс пропозицію стосовно
об’єднання?
Максименко Ю.П.:Депутат Данилова Людмила Андріївна ще у 2016 році внесла
пропозицію стосовно ОТГ з с. Гора, а сільський голова
виносила пропозицію стосовно об’єднання з Дударковим.
Загальний шум в залі
ПП
СЛУХАЛИ:
Про позачерговий розгляд проекту рішення № 1109 від
09.10.2018 р. «Про затвердження звіту «Про виконання
бюджету Великоолександрівської сільської ради за 9 місяців
2018 року».
ДОПОВІДАВ:
Рясенко О.В.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
04
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:

Проект рішення № 1109 від 09.10.2018 р. «Про затвердження
звіту «Про виконання бюджету Великоолександрівської
сільської ради за 9 місяців 2018 року».
Іващук О.І.

ВИРІШИЛИ:
05
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
06
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
07
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
08

Прийнято рішення № 1463-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1160 від 16.11.2018 р. «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 27.03.2018р. № 1159- 34- VІІ (зі змінами від
06.09.2018 р. № 1334-42-VII, 18.10.2018 № 1383-44-VІІ,
13.11.2018 р. №1433-45-VІІ)».
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1464-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1161 від 27.11.2018 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 26.12.2017р. №
1050- 27- VІІ (зі змінами внесеними рішенням ради від
27.03.2018 №1148-34-VII, від 19.07.2018 №1288-39-VII, від
06.09.2018 р. №1327-42-VII, від 18.10.2018р. №1381-44-VII,
13.11.2018 р. №1433-45-VІІ).».
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1465-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1187 від 05.12.2018 р. «Про внесення змін
та доповнень до Програми «Благоустрою населених пунктів
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки» (за
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів»
затвердженої рішенням Великоолександрівської
сільської ради від 26.12.2017р. № 1058- 27- VІІ (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, від 13.11.2018 № 1430-45-VII).»
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1466-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
09
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
10
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
11
СЛУХАЛИ:

Проект рішення № 1195 від 10.12.2018 р. «Про внесення змін
та доповнень до Програми «Розвитку культури та духовності
Великоолександрівської сільської ради на 2017-2021 роки
(нова редакція)» ( за КПКВКМБ 0114082 «Інші заклади та
заходи в галузі культури і мистецтва»),
затвердженої
рішенням Великоолександрівської сільської ради від
26.12.2017р. № 1054- 27- VІІ (зі змінами від 06.09.2018 р.
№1332-42-VII).»
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1467-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1197 від 10.12.2018 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
26.12.2017р. № 1049- 27- VІІ(зі змінами від 06.09.2018 №
1326-42-VII,18.10.2018 №1386-44-VІІ).»
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1468-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1198 від 110.12.2018 р. «Про внесення
змін до Програми «Будівництво об’єктів соціальнокультурного
призначення
на
території
Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки» (за
КПКВКМБ 0117320 «Будівництво об’єктів соціальнокультурного призначення від 26.12.2017 р. № 1060-27- VІІ (зі
змінами від 06.09.2018 р. № 1331-42- VІІ, 18.10.2018 р. №
1385-44- VІІ)»
Іващук О.І.
Прийнято рішення № 1469-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).

Проект рішення «Про внесення змін до сільського бюджету
на 2018 рік.»
ДОПОВІДАВ:
Іващук О.І.
ОБГОВОРЕННЯ:Отрошко І.В.: Моя пропозиція – на очищення доріг від снігу
додати ще 63 тисячі гривень до круглої суми 199,9 тис.грн. та
заключити прямий договір на чищення снігу. Для того щоб
коштів до кінця року на чищення снігу точно вистачило.
Коваленко Т.В.: 44,0 тис.грн ми можемо зняти з благоустрою
кладовищ, решту потрібно пошукати де зняти.
Отрошко І.В.: Тоді давайте додамо 44,0 тис.грн.
Поправка № 1: Пропозиції про внесення змін до сільського бюджету на 2018
рік. Викласти в такій 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. Внести зміни до програмної та економічної класифікації видатків, а саме :
1.1. КПКВКМБ 0113242 «Iншi заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» +143,2
тис. грн
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
+0,1 тис. грн
 Комісія за послуги банку
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65, Протокол №44 від 12.12.2018
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
+143,1 тис. грн
 матеріальна допомога на лікування хворим на цукровий діабет, онкозахворювання, серцевосудинної системи та інших хронічних захворювань
+147,1 тис. грн
 Надання матеріальної допомоги громадянам, які були призвані та/або мобілізовані для
несення військової служби в лавах Збройних Сил України та Національної Гвардії України у
зв’язку з ситуацією на сході України та громадянам,які проходять службу за контрактом; а
також інших заходів передбачених затвердженим сесією ради Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги жителям громади
+10,0 тис. грн
 матеріальна допомога на поховання громадян ,які були зареєстровані та проживали в
населених пунктах сільської ради
+7,0 тис. грн
 Надання матеріальної допомоги дітям – сиротам, дітям, які позбавлені батьківського
піклування, знаходяться на диспансерному обліку, напівсиротам, багатодітним сім’ям,
одиноким і малозабезпеченим матерям, інвалідам, дітям-інвалідам, обдарованим дітям, які
потребують матеріальної допомоги, на оздоровлення
-13,5 тис. грн
 Матеріальна допомога громадянам, що досяглди 90 річного або 95 річного віку -7,5 тис. грн
1.2. . КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -95,1
тис. грн
Протокол №44 від 12.12.2018
КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"
 Супровід та погодження розроблених документів та отримання дозволу на
спецводокористування - 95,1 тис. грн
1.3. КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення
`Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» -48,1 тис. грн
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
+2,1 тис. грн
 Забезпечення участі збірних команд села в районних та областних першостях з ігрових видів
спорту
та
оплата
участі
команд
в
чемпіонатах
з
футболу,
футзалу
+2,1 тис. грн
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
-50,2 тис. грн
 Матеріальне заохочення ( в т.ч. цінними подарунками учасників районних, обласних
першостей, всеукраїнських та міжнародних та інших змагань з ігрових видів спорту та
індивідуальних видів спорту ( у т.ч. громадських організацій, в яких займаються жителі сіл
Великоолександрівської сільської ради)
1.4.КПКВКМБ 0114082 « Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»»
-7,1 тис. грн
 Придбання квіткових композицій
-6,5 тис. грн
 Придбання подарунків для відзначення жителів сіл за номінаціями під час проведення свят 0,6 тис.грн
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
+3,1 тис. грн

 Виплата персональних стипендій в галузі освіти для обдарованих дітей
+5,1 тис. грн
 Виплата грошової нагороди з нагоди державних та професійних свят
-2,0 тис. грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
+4,0 тис. грн
 Монтаж та прикрашання ялинок
+8,0 тис. грн
 Приготування святкових страв
-4,0 тис. грн
1.5. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
-10,0 тис.грн
 Лавки по вул. Гагаріна,50
+3,0 тис. грн
 Бензин для інспектора з благоустрою
-13,0 тис. грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
+10,0 тис. грн
 Послуги по облаштуванню захисною сіткою огорожі паркової зони зі спортивним
майданчиком вул. Фізкультури,1 с. Велика Олександрівка
-20,5 тис. грн
 Послуги з косіння бур'янів в місцях загального користування
-34,5 тис. грн
 Утримання та ремонт пам»ятників, культурної та історичної спадщини
-30,0 тис. грн
 Забезпечення благоустрою кладовищ (догляд за кладовищами)
-44,0 тис. грн
 Очищення доріг від снігу та посипання протиожеледними сумішами
+119,0 тис. грн
(надати дозвіл укласти прямий договір з КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс»
 Послуги автовишки
+20,0 тис. грн
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
 Господарське утримання паркової зони зі спортивним майданчиком по вул. Фізкультури, 1 в
с. Велика Олександрівка
-10,0 тис. грн
 Добрива
-49,0 тис. грн
 Охоронні послуги паркової зони зі спортивним майданчиком по вул. Фізкультури, 1
 +59,0 тис. грн
1.6. 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»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Протокол №42 від 19.11.2018 питання № 13, Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
 Акумулятор до генератора
+2,2 тис. грн
 Придбання письмових столів, книжкових шаф
-7,2 тис.грн
 Передплата періодичних видань
+5,0 тис. грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних»
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
 Юридичні послуги (супровод процедури міжнародних торгів на закупівлю робіт по об`єкту:
"Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 24 класи (720 учнів) по вул.
Погребняка в с, Чубинське"
+8,9 тис. грн.
 Послуги передплати
+0,1 тис. грн
 Послуги з випробовувань, аналізу складу та чистоти покриття
-9,0 тис. грн

Спеціальний фонд
Видатки
2. Внести зміни до програмної та економічної класифікації видатків, а саме :
2.1. КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції»
+45,5 тис. грн
Протокол №42 від 19.11.2018 питання № 13
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»
 Капітальний трансферт на костюми для «Червона калина»
2.2.КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету»
-185,2 тис. грн
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»
 Капітальний ремонт дорожного покриття "Проїздна частина вул. Комарова в с. Безуглівка" 45,5 тис. грн
Протокол №44 від 12.12.2018
 Капітальний ремонт дорожного покриття «Проїздна частина вул. Л. Шевцової в с.Чубинське»
-139,7 тис. грн

2.3. КПКВКМБ 0117324 «Будівництво установ та закладів культури»
+139,7 тис. грн
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
 Капітальний трансферт КП КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на приєднання до
електричних мереж систем розподілу об`єкту будівництва соціально-культурного
призначення "Садиба-музей ім. П.П. Чубинського".
3. Внести зміни по об”'єктах фінансування :
3.1.КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
Протокол №43 від 11.12.2018 питання № 65

Проектування
Реконструкція
водопровідних мереж по вул. Б.Хмельницького, Героїв України, Петлицького, Авдєєва,
Котляревського, Ватутіна, Маяковського, Шевченко, Київський Шлях в с. Велика
Олександрівка
-118,0 тис. грн

Коригування проектно-кошторисної
документації стадії «Робочий проект
по об’єкту: «Реконструкція водопроводу по
вул.Погребняка, Садова та вул.Л.Шевцової в с.Чубинське, Великоолександрівської сільської
ради, Бориспільського району, Київської області». Коригування.
+46,05 тис. грн




Експертиза об’єкту: «Реконструкція
водопровідних мереж по вул. Б. Хмельницького, Героїв України, Петлицького, Авдєєва,
Котляревського, Ватутіна, Маяковського, Шевченка, Київський Шлях в с. Велика
Олександрівка Бориспільського району Київської області»
+ 34,48 тис.грн
Експертиза об’єкту: «Реконструкція
водопровідних мереж по вул.Чубинського, Соборна, Лесі Українки, Незалежності, Вишнева,
Сухомлинського, Молодіжна, Кочнєва, Європейська в с.Велика Олександрівка,
Бориспільського району, Київської області»
+ 37,47 тис.грн

РЕЗУЛЬТАТ:
ВИРІШИЛИ:
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
З голосу
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:
12
СЛУХАЛИ:

Поправка прийнята (поіменне голосування додається).
Прийнято рішення № 1470-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про продовження засідання позачергової 47 сесії до 21.30 год.
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
Про надання дозволу сільській раді на укладання прямого
договору з КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
очищення доріг від снігу та посипання протиожеледними
сумішами – на 119,0 тис.грн.
Іващук О.І., Отрошко І.В.
Прийнято рішення № 1471-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Проект рішення № 1201 від 12.12.2018 р. «Про надання
одноразової благодійної матеріальної допомоги громадянам
згідно списку».
Стецюк А.М.

ДОПОВІДАВ:
Поправка № 1:
ВИСТУПИВ:
Чижиков Ю.О.
Шевченко Володимир Іванович

Лікування

**********

25000,00

РЕЗУЛЬТАТ:

Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).

Поправка № 2:
ВИСТУПИВ:
Данилова Л.А.
Шевченко Володимир Іванович
Лікування
**********
20000,00
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про продовження засідання позачергової 47 сесії до 22.00 год.
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Поправка № 3: Додати до списку:
38. Науменко Володимир Петрович
Лікування
10000,00
39. Браславський Сергій Іванович
Лікування
5000,00
40. Запорожець Надія Федорівна
Лікування
3000,00
41. Кириченко Андрій Володимирович
Інвалідність
3000,00
42. Чичикало Оксана Михайлівна
На поховання
5000,000
Загальна сума
169000,00
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення не прийнято (поіменне голосування додається).
Поправка № 4: Внести зміни до проекту рішення, а саме:
4.
Шевченко Володимир Іванович
Лікування
10. Шаран Олег Павлович
Лікування

10000,00
3000,00

Додати до списку:
38. Науменко Володимир Петрович
Лікування
10000,00
39. Браславський Сергій Іванович
Лікування
5000,00
40. Запорожець Надія Федорівна
Лікування
3000,00
41. Кириченко Андрій Володимирович
Інвалідність
3000,00
42. Чичикало Оксана Михайлівна
На поховання
5000,000
43. Шевченко Галина Миколаївна
Лікування
10000,00
Загальну суму привести у відповідність до внесених змін.
РЕЗУЛЬТАТ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийнято рішення № 1472-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
ПП
СЛУХАЛИ:
Про призначення дати другого пленарного засідання 47 сесії
VII скликання на 17 грудня 2018 року.
ДОПОВІДАВ:
Шевченко Г.М.
ВИРІШИЛИ:
Прийняли до відома.
Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

