Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
ПРОТОКОЛ
Другого пленарного засідання
сорок сьомої сесії ради VІІ скликання
с. Велика Олександрівка
від 17 грудня 2018 року
№ 47.2
Головуючий
на
другому
пленарному
засіданні
XLVІІ
сесії
Великоолександрівської сільської ради – сільський голова Г.М. Шевченко
Всього депутатів ради – 22
Не обрано депутатів – 0
Зареєстровано депутатів – 13
Всього голосують - 14
Затверджений порядок денний 47 сесії
№

№
Проекту
рішення

ДЗ

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»
Про сільський бюджет на 2019 рік

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Питання для розгляду

№ 1109 від
09.10.2018
№ 1160 від
16.11.2018

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).
№ 1161 від Про внесення змін та доповнень до Програми «Розвитку органу
27.11.2018 місцевого самоврядування Великоолександрівської сільської ради на
2018-2020 роки» ( за КПКВКМБ
0110150
«Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне
забезпечення

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.

15.

№ 1201 від
12.12.2018
№ 1185 від
30.11.2018

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
12.12.2018 22 листопада 2018 року № 1459-46-VII « Про затвердження Статуту
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
12.12.2018 22 листопада 2018 року № 1460-46-VII « Про затвердження Статуту
Закладу
дошкільної
освіти
(ясла-садок)
«Джерельце»
Великоолександрівської сільської ради, с.Чубинське, Бориспільського

району Київської області»
16.
17.

№ 1202 від Про надання одноразової благодійної матеріальної допомоги
12.12.2018
Про надання дозволу Великоолександрівській сільській раді на
укладання прямого договору на закупівлю послуг

ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Про реєстрацію присутніх на позачерговому пленарному
засіданні 47 сесії від 12 грудня 2018 року.
Шевченко Г.М.
Кворум дотримано (поіменне голосування додається).

01
СЛУХАЛИ:

Звіт заступника сільського голови з питань виконавчих
органів – заступника голови Виконавчого комітету Власкової
Л.В. про роботу виконавчого комітету в частині виконання
бюджету за 11 місяців2018 року.
ДОПОВІДАВ:
Власкова Л.В.
1. Програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення сільської ради (утримання апарату управління).
КПКВКМБ 0110150
Заплановано – 6651,41 тис. грн.;
Виконано за 11 місяців – 4674,282 тис. грн.
Зареєструвались депутати Прудка Тетяна Михайлівна
та Іващук Олександр Іванович
ОБГОВОРЕНЯ: Іващук О.І.: Проектування системи протипожежного захисту,
це було нагальне питання, чому не виконано? Вже не
нагальне?
Шевченко Г.М.: Питання як і раніше нагальне, справа в тому, що цим
питанням займався начальник військово-облікового бюро,
який пішов на службу за контрактом. Це питання буде
передбачено Програмою на 2019 рік, і вже з початку року
почнемо займатися проектуванням, буде проводитися
експертиза.
Баркова Л.В.:
Є економія, бо не придбані комп’ютерна техніка та меблі для
нових працівників. Ви можете їх придбати в цьому році?
Шевченко Г.М.: Комп’ютерну техніку ми придбати можемо, а меблі поки що
ні, бо немає місця де їх зберігати.
2. Програма «Турбота». КПКВКМБ 0113240
Заплановано – 2158,4 тис. грн.;
Виконано за 11 місяців – 2017,318 тис. грн..
3. Програма «Заходи в галузі культури і мистецтва.
КПКВКМБ 0114082.
Заплановано – 1215,3 тис. грн.;
Виконано за 11 місяців – 1175,41 тис. грн..

До залу засідань зайшли депутати Бузницький Дмитро Михайлович
та Карпенко Андрій Олександрович (депутати не реєструються в СЕГ
«Голос»)
4. Програма «Розвиток фізичної культури та спорту». КПКВКМБ 0115061
Заплановано – 343,8 тис. грн.;
Виконано за 11 місяців – 195,3 тис. грн..
ОБГОВОРЕННЯ:Стецюк А.М.: Сюди не ввійшли ті спортсмени, що були
нагородженні на День села?
Власкова Л.В.: Вони пройшли по заходах, по Дню села, не по Програмі
«Розвитку фізичної культури та спорту.
5. Програма «Утримання та експлуатація житлового фонду.
КПКВКМБ 0116011.
Заплановано – 5426,2 тис.грн.;
Виконано за 11 місяців – 2868,2 тис. грн.
Депутати Квашук Григорій Григорович та
Кислий Роман Вікторович залишили зал засідань
ОБГОВОРЕННЯ: Баркова Л.В.: По капітальному ремонту покрівлі будинку вул.
Кочнева, 2 це не технічна помилка? Бо закладено коштів
менше ніж використано?
Власкова Л.В.:
Ні. По Кочнева,2 роботи виконувались двома підрядниками.
Спочатку договір було укладено з ТОВ «Персей», потім з
ТОВ «Новіум Інжиніринг». Друга організація виконувала
роботи – після коригування проекту, тому вийшла значна
економія.
Власов Д.В.:
В яку суму всього обійшовся ремонт покрівлі по вул.
Кочнева,2?
Продан Н.М.:
Загальна сума – 991 764,95 грн., з них 8 208 грн – технагляд,
158 900 грн. – незакрита дебіторська заборгованість.
Данилова Л.А.:
ТОВ «Персей» повернули кошти?
Червоний І.В.:
Справа по ТОВ «Персей» була передана до суду та задоволена
в повному обсязі, але підрядник не погодившись з даним
рішенням подав апеляційну скаргу. Справа триває.
Данилова Л.А.:
Чому на Гагаріна, 52 роботи не завершені? Акти виконаних
робіт ще не підписані?
Власкова Л.В.:
Тому що ще не закінчили робити, ремонт покрівлі здійснений,
потім була процентовка на половину утеплення перекриття
(передбачено утеплення мінеральною плитою товщиною 200
мм, а поклали ще тільки перший шар товщиною 100 мм).
Власов Д.В.:
По вул. Погребняка, 3 та 12 не використано кошти.
Погребняка, 3 перенесли на 2019 рік? А Погребняка, 12?
Власкова Л.В.:
По Погребняка, 12 стояло питання що не доплатили
проектанту в минулому році 29,0 тис.грн. Роботи
виконуються, а кошти залишаються економією. По вул.
Погребняка, 3 за рекомендацією Виконавчого комітету

включено до Програми на 2019 рік, як першочерговий об’єкт.
Далі рішення прийматиме рада.
Власов Д.В.:
А ремонт сходових клітин вул. Погребняка, 12 включили на
2019 рік?
Власкова Л.В.:
Сьогодні я доповідаю за виконання програм які були
профінансовані, а не за ті які були заплановані та прописані.
До залу засідань зайшов депутат
Максименко Юрій Петрович (депутат не реєструється в СЕГ «Голос»)
6. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.
КПКВКМБ 0116013
Заплановано – 18646,7 тис. грн.;
Виконано за 11 місяців – 6083,898 тис.грн.
ОБГОВОРЕННЯ: Іващук О.І.: По реконструкції в Чубинському, 1 етап,
недороблено 5%, в суд на підрядника збираємось подавати?
Стариченко Д.В.: Комунальне підприємство дало завдання юристам
підготувати лист претензію підрядчику.
Данилова Л.А.:
Які роботи вже зроблені, а які залишили? Та хто здійснює
технагляд?
Стариченко Д.В.: Не зварена точка підключення до існуючого водогону. З
самого початку коли розроблявся проект, то він був за
однією схемою, коли приступили до виконання робіт, то
почало виникати дуже багато запитань, поступово
відбувалося коригування проекту. Зараз наші проблемні
питання – це підключення до існуючого водогону, та є
питання по технічній частині, а саме по самих колодязях, бо
деякі з них не відповідають проекту. Сама магістраль, яка
зроблена першим етапом, виконана на 98%. А технагляд
здійснює Тригуб.
Баркова Л.В.:
Технагляд підписав Акти виконаних робіт?
Стариченко Д.В: Звернулись з претензією, що доки всі недоліки не будуть
усунені Акти виконаних робіт не будуть підписані. По
специфікації
матеріалів,
всі
матеріали
повністю
відповідають.
Зареєструвався депутат Петренко Микола Якович
Іващук О.І.:
Як ми об’єкт введемо об’єкт в експлуатацію?
Стариченко Д.В.:Введемо, це перший такий масштабний проект нашої
сільської ради і він запрацює, але потрібен на це час. Сама
система в нас розбита на 4-5 етапів, йде декілька
підрядників, і колодязі ідуть наприклад на різних висотах,
тому деякі підрядники витрачали свої кошти, які були
непередбачені проектом. То поетапно ми введемо в
експлуатацію.
Іващук О.І.:
По питній воді строки затягнуті більше ніж на рік. Основна
причина – це коригування проектів. Чому одразу при
плануванні не все було враховано?

Стариченко Д.В.: Це реконструкція, а не нове будівництво, тому в процесі
роботи з’являються непередбачені ситуації з яких шукаємо
вихід. В даному випадку було два коригування проекту.
Загальний шум в залі
Чижиков Ю.О.: Це все буде механізовано чи комп’ютеризовано?
Стариченко Д.В.: Все буде механізовано, тільки на станції знезалізнення буде
автоматичний режим.
Іващук О.І.:
По каналізації, що планували і що зробили?
Стариченко Д.В.: Проект по об’єкту між 3-ою та 4-тою КНС зараз в
експертизі, на виході, що стосується самого водопроводу, то
він теж знаходиться зараз на стадії П. Також нагадую, що
програма «Питна вода» у нас до 2020 року, то ми все
встигнемо зробити.
7. Забезпечення функціонування підприємств ЖКГ.
КПКВКМБ 0116020
Заплановано – 1384,6 тис. грн.;
Виконано за 11 місяців – 673,829 тис.грн.
ОБГОВОРЕННЯ: Іващук О.І.: Фінансова та матеріально технічна підтримка
сектору житлового фонду, виконано менше 25%. Що
входить до Програми, що не виконано?
Власкова Л.В.:
- Оплата енергоносіїв з метою забезпечення освітлення місць
загального користування, заплановано 35,0 тис. грн., не
використано.
- Повірка прибудинкових приладів – не використано;
- Придбання матеріалів для забезпечення якості, надійності
та безпечності обслуговування внутрішньо-будинкових
систем – заплановано 50,0 тис.грн, не використано;
- Придбання технічних засобів, інвентаря, інструментів,
спецодягу, тощо – заплановано 40,0 тис. грн..,
використано – 31,5 тис.грн. Це єдине що використано.
Іващук О.І.:
По сектору благоустрою.
Власкова Л.В.: Не використані кошти: Забезпечення технічної справності
обладнання для косіння, запчастини та ремонт – заплановано
80,0 тис. грн., використано – 31,4 тис. грн.
Іващук О.І.:
Фінансова та матеріально-технічна підтримка дільниці
водопостачання та водовідведення. Використано лише 10%
коштів.
Власкова Л.В.: Проплата енергоносіїв заплановано 197,4 тис. грн., не
використано зовсім.
Данилова Л.А.: Просто багато заплановано чи багато не зроблено, чому таке
велике невикористання коштів?
Баркова Л.В.:
Це сектор «підтримка», значить комунальному підприємству
просто не потрібні були ці кошти.
Власкова Л.В.: Сільська рада виділяє кошти, а комунальне підприємство є
виконавцем програм: 6020, 6013 та Статутного фонду. Звіту

Прудка Т.М.:

вони нам так і не подали. Тому я не можу відповісти чому
таке велике невикористання коштів, набачивши звіту.
Остаточне виконання ми можемо сказати в кінці року, тому
що у нас в грудні буде дуже багато проплат. По енергоносіях
на 140,0 тис. грн. завезли рахунки, багато коштів піде на
придбання запчастин, шин, так як буде оновлення автопарку
та тракторного парку.

8. Програма «Організація благоустрою населених пунктів».
КПКВКМБ 0116030
Заплановано – 9580,0 тис. грн.;
Виконано за 11 місяців – 6727,4 тис. грн.
ОБГОВОРЕННЯ: Карпенко А.О.: Чому по вул. Героїв України була проплата,
якщо ми його не затвердили, бо в депутата округу були
зауваження.
Власкова Л.В.: Проект виготовлений, пройдена державна експертиза проекту,
саме за ці роботи і заплачено.
Шевченко Г.М.: Якщо в депутата є зауваження по проекту, то будь-ласка в
письмовому вигляді їх подайте до сільської ради.
Данилова Л.А.: Що це був за капітальний ремонт вуличного освітлення по
вул. Погребняка в с. Чубинське?
Шевченко Г.М.: Мікрорайон дитячого садочка, робився капремонт освітлення
ще в першому півріччі.
Баркова Л.В.:
По капітальному ремонту тротуару по вул. Погребняка, там
що роботи вже на 80% виконані?
Власкова Л.В.: Капітальний ремонт тротуарів на сьогодні не виконаний
повністю, завтра відбудеться зустріч замовника, виконавця та
технагляду, приїде керівник підприємства з м. Лівів.
Шевченко Г.М.: Є терміни виконання робіт, Договір заключний до 31 грудня
2018 року, є календарний план виконання робіт, який не
подовжений. Якщо роботи не будуть виконані, то подамо на
підрядника до суду, виставимо претензію.
Отрошко І.В.: Всі пам’ятають що в мене була пропозиція – тротуар
прокласти поза деревами.
Власов Д.В.:
Чому затягнуті терміни робіт?
Власкова Л.В.: Рішенням ради від 26.12.2017 року було виділено кошти на
розробку проекту з двох кусочків тротуару, але потім дійшли
до висновку що так робити не можна, так як буде порушення
законодавства. Проектні роботи передбачають проведення
геологічних вишукувань, топографо-геозедичних робіт, тому
геодезію робити не можна доки лежить сніг., Договір з
проектантом був підписаний 16 березня 2018 року (хоча якщо
Ви пам’ятаєте, то останній сніг випав 20 березня 2018 року).
Проектантом був розроблений проект і 10 травня 2018 року
подано на затвердження завдання на проектування до
Великоолександрівської сільської ради. 24 травня 2018 роу
рішенням ради це завдання було затверджено і проект

направлений на експертизу. 15 червня 2018 року ми отримли
експертний звіт і 20 червня 2018 року на офіційному сайті
Великоолександрівської сільської ради було оприлюднено
проект рішення «Про затвердження проектно-кошторисної
документації за робочим проектом «Капітаьний ремонт
тротуару по вул. Погребняка в с. Чубинське». На засіданні
Бюджетної постійної комісії, згідно протоколу № 37 від 09
липня 2018 року було прийнято рішення «Оголосити тендер
поетапно: 1) 1-й етап оголосити тендер без огорожі бар’єрної
(погоджено); 2) 2-й етап огорожа бар’єрна оцинкована (після
додаткового погодження депутатами в разі виникнення
небезпеки для пішоходів)» та щодо виділення коштів у сумі
1604,373 тис. грн.. на виконання першого етапу робіт. 19
липня 2018 року рішенням ради затверджено проектнокошторисну документацію та виділено кошти в сумі 1604373
грн. Але оскільки Бюджетна комісія рекомендувала провести
тендер на будівництво у два етапи, то виникло у нас
запитання як правильно визначити технічне завдання. Ми
провели консультації з начальником Бориспільського відділу
казначейської служби, який пояснив що якщо проект
виготовлений, то не можна вже його розбивати на 2 частини. І
після цього на засіданні Бюджетної постійної комісії, згідно
протоколу № 34 було повторно розглянуте дане питання та
прийняте рішення щодо проведення торгів на повну вартість
робіт, з розбивкою терміну виконання робіт на 2018-2019
роки. 3 серпня 2018 року було оголошено тендер, процедура
тендеру триває 1,5 місяці.
Баркова Л.В.:
Скільки було учасників тендеру?
Власкова Л.В.: Учасників було 3.
Данилова Л.В.: Хто контролює умови виконання договору та календарного
плану.
Шевченко Г.М.: Фінансист реєструє договора, юрист та головний бухгалтер та
людина яка відповідає за тендер їх візують.
Іващук О.І.:
Питання по технічному обслуговуванню мереж вуличного
освітлення, які обов’язки підрядника передбачені, чи
зобов’язаний він перевіряти справність?
Власкова Л.В.: Звісно, він їздить та перевіряє. Кожен з депутатів може
зателефонувати до сільської ради та залишити заявку де не
світить ліхтар.
Депутат Петренко Микола Якович вийшов з СЕГ «Голос»
ПП
СЛУХАЛИ:
Про продовження другого пленарного засідання 47 сесії до
21.20 год.
ДОПОВІДАВ:
Рясенко О.В.
РЕЗУЛЬАТ:
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).
ПП

СЛУХАЛИ:
№

Про включення до порядку денного питання:

№ Проекту
рішення

17.

Питання для розгляду
Про внесення змін до рішення № 1398-44-VII від 23.10.2018 р. «Про
надання дозволу КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
укладання прямого договору закупівлі обладнання для чищення снігу
(відвал сніговий гідравлічний для екскаватора JCB 3CX PVH300 DM з
прямим кріпленням на 4 пальці)

ЗВЕРТАВСЯ:
РЕЗУЛЬАТ:
ПП
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
РЕЗУЛЬТАТ:
17
СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАВ:
РЕЗУЛЬТАТ:
ПП
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАВ:
ВИРІШИЛИ:

Стариченко Д.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Про позачерговий розгляд проекту рішення «Про внесення
змін до рішення № 1398-44-VII від 23.10.2018 р. «Про надання
дозволу КП «КУП «Олександрівкажитлобудсервіс» на
укладання прямого договору закупівлі обладнання для
чищення снігу (відвал сніговий гідравлічний для екскаватора
JCB 3CX PVH300 DM з прямим кріпленням на 4 пальці)».
Рясенко О.В.
Рішення прийнято (поіменне голосування додається).

Проект рішення «Про внесення змін до рішення № 1398-44VII від 23.10.2018 р. «Про надання дозволу КП «КУП
«Олександрівкажитлобудсервіс» на укладання прямого
договору закупівлі обладнання для чищення снігу (відвал
сніговий гідравлічний для екскаватора JCB 3CX PVH300 DM
з прямим кріпленням на 4 пальці)».
Стариченко Д.В.,Рясенко О.В.
Прийнято рішення № 1473-47-VII (поіменне голосування та
рішення додається).
Про призначення дати третього пленарного засідання 47
сесії VII скликання на 22 грудня 2018 року.
Шевченко Г.М.
Прийняли до відома.

Сільський голова

Г.М. Шевченко

Секретар сільської ради

О.В. Рясенко

