
Тарасівська сільська

Києво-Святошинського району Київської

ХІІсесія VI скликання

24 лютого 2012 року с.Тарасівка

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 22 чол.

Відсутні: Ткаченко Н.І., Петренко Р.В., Шевчук О.В., Ольховатий С.К.,
Защитинський О.І., Агафонніков О.О., Мерзленко Т.С., Пахалюк Т.М.

Голова сесії Сизон В.Г.
Секретар сесії Ловягін А.П.

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :
1. Про відкриття резервного фонду бюджету Тарасівської сільської ради на 2012 рік.
2.Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2012 року.
3. Про створення сільської бібліотеки.
4. Затвердження положення про надання матеріальної допомоги громадянам в 2012 році.
5. затвердження положення про надання допомоги та преміювання працівників

Тарасівської сільської ради на 2012-2015 роки.
6.про затвердження розміру премій, матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань сільському голові і секретарю виконкому.
7. Про особистий строковий сервітут.
8. Про заключення договорів суперфіції.
9. Розгляд заяв.

1. СЛУХАЛИ: Про відкриття резервного фонду бюджету Тарасівської сільської ради
та внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2012 рік.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І. - головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.

ВИРІШИЛИ :1.Виділити кошти з Резервного фонду бюджету Тарасівської сільської
ради згідно «Порядку фінансування робіт із забезпечення і ліквідації надзвичайних ситуацій
і їх наслідків, за рахунок вільного залишку на початок року на суму 5600,00грн. на
відшкодування витрат, пов»язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій на
безповоротній основі.

2.Головному бухгалтеру сільської ради передбачені кошти перерахувати Оперативно-
рятувальній службі м.Києва Української Асоціації рятувальників на рахунок
№26004000031793 в Київській міській філії ПАТ «УСБ» м.Києва, МФО 300023, код ЄДРПОУ
01210662.

(Рішення №1 додається).



2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Тарасівськоїсільськоїради на 2012рік.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер сільської ради.
ВИРІШИЛИ: І.Провести перерозподіл дохідної частини загального фонду бюджету

сільської ради на 2012 рік, а саме:
зменшити ККД 11010100-податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковим агентом, із доходів платника у вигляді заробітної плати -
100000,00 грн.
збільшити ККД 13050200-орендна плата з юридичних осіб-100000,00грн.

2.Провести помісячний перерозподіл дохідної частини спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2012 рік по ККД 41034400 (субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетом на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах;)
3.Провести помісячний перерозподіл видаткової частини спеціального фонду
бюджету сільської ради на 2012 рік по КФК 170703 КЕКВ 2133 (видатки на
проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг).
Рішення №2 додається.

3. СПУХАЛИ: Про створення сільської бібліотеки.
ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова.
ВИРІШИЛИ : Створити Тарасівську сільську бібліотеку, фінансування на

утримання якої здійснювати з 01.01.2012 року з сільського бюджету з чисельністю посад
відповідно до штатного розпису.

2.3атвердити Положення про Тарасівську сільську бібліотеку.
З.Рішення набуває чинності з 01.01.2012 року.
Рішення №3 та Положення додається.

4.СЛУХАЛИ: Положення про надання матеріальної допомоги громадянам в 2012 році
по Тарасівській сільській раді.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер сільської ради.
ВИРІШИЛИ Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги

громадянам в 2012 році по Тарасівській сільській раді.
Рішення №4 та Положення додається.

5.СЛУХАЛИ: Положення про надання допомоги та преміювання працівників сільської
ради на 2012-2015 роки.

ДОПОВІДАЄ:. Петриченко Н.І.- головний бухгалтер сільської ради
ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про надання допомоги та преміювання

працівників сільської ради на 2012-2015 роки.
Рішення №5 додається.

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження розміру премій та матеріальної допомоги на
оздоровлення та допомоги на вирішення соціально-побутових питань сільському голові і
секретарю виконкому.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер сільської ради
ВИРІШИЛИ: Встановити премію сільському голові в розмірі 50% від посадового

окладу, секретарю виконкому у сумі 30% від посадового окладу, надання матеріальної
допомоги на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань в розмірі
середньомісячної заробітної плати один раз нарік.

Рішення №6 додається.



7.СЛУХАЛИ: Про особистий строковий сервітут.
ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: Затвердити договір про особистий строковий сервітут.
Рішення №7 та договір додається.

8. СЛУХАЛИ: Про заключення договору суперфіції.
ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: Затвердити договір про суперфіцію.
Рішення №8 та проект договору додається.

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на оренду земельної ділянки гр.Белоусову Р.Ю.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення №9- додається.

10.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на прийняття спадщини пайової землі
гр.Васільєвій Д.С. та Васільєвій Н.С., гр. Демець І.В.

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення №10-10/1 додається.

11.СЛУХАЛИ: Надання дозволу на заключення договору строкового сервітуту
гр.Абрамян А. А.

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення №11 додається.

12.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на затвердження проектів землеустрою.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №12-12/8 додається.

13. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельних
ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: №13- 13/8 додається.

14.СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на скасування рішень сесій сільської ради
гр.Стукало В.В. та Стукало О.В., гр.Соломенний С.Є., Ткачик А.І.

ВИСТУПИЛИ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №14- 14/2 додається.

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на безкоштовну приватизацію земельних ділянок
гр.Олександрівської Т.М. та гр.Стеблюк Н.Ф.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №15-15/1 додається.

16. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських
будівель і споруд.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: №16-16/8 додається.

17.СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
земельних ділянок для ведення особистого селянсьмшогрсподарства.

ВИСТУПИЛИ: Олійник Т.В.- землевпор^йй^^ж|іюї ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №17-17/11

Тарасівський сільський голо^ %, В.Г. СИЗОН



список
громадян, про затвердження проекту землеустрою, щодо відведення

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд

XII сесія VI скликання від 24.02.2012 року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Алексендріна
Тетяна Андріївна

Волін
Олександр Іванович

Сербін
Тетяна Ігорівна

Хомазюк
Ірина Борисівна

Ковалішина
Наталія Євгеніївна

Олійник
Сергій Григорович

Загорний
Роман Миколайович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка
вул..Я.Мудрого

с. Тарасівка

с. Тарасівка

с. Тарасівка,
вул.. Червона

с. Тарасівка,
вул.. Червона

с. Тарасівка,
вул..П.Могили
с. Тарасівка,

вул.. Високовольтна

Площа
земельної
ділянки
0,0602га

0,0811га

0,1000га

0,0661га

0,0708га

0,1000га

0,0651га

№ рішення

№12 від
24.02.12р.
№12/1 від
24.02.12р.
№12/2 від
24.02.12р.
№12/3 від
24.02.12р.

№12/4 від
24.02.12р.

№12/5 від
24.02.12р.
№12/6 від
24.02.12р.

примітка

будівництво

індивідуальне садівницт.

індивідуальне садівницт

Будівництво

Будівництво

будівництво

будівництво



8.

9.

Кизим
Галина Миколаївна

Зубрицька
Наталія Борисівна

Лупехов
Віталій Сергійович

с.Нове,

с. Тарасівка,
вул..Віпгянська

1,4357га

0,1400га

№12/7 від
24.02.12р.

№12/8 від
24.02.12р.

будівництво

будівництво

Сільськ В.Г.Стон



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

щодо зміни використання земельної ділянки з ведення особистого
селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового

будинку та господарських будівель і споруд
XIIсесія VIскликання від 24.02.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Шульга
Андрій Петрович

Шульга
Андрій Петрович

Шульга
Андрій Петрович

Ткаченко
Олександр Анатолійович

Бондар
Михайло Петрович

Бояринчук
Ірина Миколаївна

Бояринчук
Ірина Миколаївна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка
вул..Парникова

с. Тарасівка
вул..Парн икова

с. Тарасівка
вул..Парникова

с. Тарасівка,
вул..Шевченка

с. Тарасівка,
вул..Березова

с. Тарасівка,
вул.. Парникова

с. Тарасівка,
вул.. Парникова

Площа
земельної
ділянки
0,2125га

0,1224га

0,1211га

0,1015га

0,1555га

0,1001га

0,2015га

№ рішення

№13 від
24.02.12р.
№13/1 від
24.02.12р.
№13/2 від
24.02.12р.
№13/3 від
24.02.12р.
№13/4 від
24.02.12р.

№13/5 від
24.02.12р.
№13/6 від
24.02.12р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво



8.

9.

Бояринчук
Ірина Миколаївна

Скоренко
Роман Миколайович

с. Тарасівка,
вул..Парникова

с. Тарасівка,
вул..Н. Олійниченко

0,1994га

0,0601га

№13/7 від
24.02.12р.
№13/8 від
24.02.12р.

будівництво

будівництво

Сільський г В.Г.Сизон



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських будівель і споруд

XIIсесія VIскликання від 24.02.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Ременюк
Олена Віталіївна

Кравченко
Анна Петрівна

Буга
Владислав Васильович

Чермних
Валентина Іванівна

Кондратюк
Наталія Олександрівна

Миронюк
Анатолій Семенович

Мельник
Аліна Василівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка
вул.. О.Гончара

с.Нове,
вул..М.Куліша

с.Нове,
вул..Святошинська

с. Тарасе ка,
пр..Вишневий,№1 7-а

с.Нове,
вул..Кочергіна

с. Тарасівка,
вул..П.Моги ли

с. Тарасівка,
вул.. Червона

Площа
земельної
ділянки
0,1265га

0,0903га

0,11505га

0,1000га

0,0681га

0,0800га

0,0701га

№ рішення

№16 від
24.02.12р.
№16/1 від
24.02.12р.

№16/2 від
24.02.12р.
№16/3 від
24.02.12р.
№16/4 від
24.02.12р.

№16/5 від
24.02.12р.
№16/6 від
24.02.12р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво



8.

9.

Стукало
Галина Іванівна

Логінов
Юрій Валерійович

с. Тарасівка,
вул..Горького

с. Тарасівка,
вул.. Високовольтна

0,0737га

0,0604га

№16/7 від
24.02.12р.

№16/8 від
24.02.12р.

будівництво

будівництво

Сільський гол В.Г.Сшон



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства

XIIсесія VIскликання від 24.02.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Шевченко
Руслан Олександрович

Васильєв
Максим Володимирович

Рябий
Борис Костянтинович

Пальона
Поліна Володимирівна

Горковчук
Валентина Пилипівна

Ковалишин
Василь Євгенович

Ковтун
Анатолій Олексійович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка
вул..брапгів Чмілів

с.Нове,
вул.. О.Кобилянської

с. Тарасівка,
вул..Шевченка

с.Нове,
вул..Кочергіна

с.Нове,
вул..Дружби Народів

с. Тарасівка,
вул..Шевченка

с. Тарасівка,
пр..3елений

Площа
земельної
ділянки
0,1000 га

0,0166га

0,0505га

0,1110га

0,1321га

0,0402га

0,0783га

№ рішення

№17 від
24.02.12р.
№17/1 від
24.02.12р.

№17/2 від
24.02.12р.
№17/3 від
24.02.12р.
№17/4 від
24.02.12р.

№17/5 від
24.02.12р.
№17/6 від
24.02.12р.

примітка

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ



8.

9.

10.

11.

12.

Чміль
Микола Михайлович

Теплов
Борис Олександрович

Сіпгало
Сергій Іванович

Бубнов
Олександр Дмитрович

Бабійчук
Тарас Олегович

с.Нове,

с. Тарасівка,
пр..3елений
с. Тарасівка,

вул..Комарова
с. Тарасівка,

вул..Комарова

с. Тарасівка,
вул..Комарова

0,1000га

0,0315га

0,0500га

0,0500 га

0,1302га

№17/7 від
24.02.12р.
№17/8 від
24.02.12р.
№17/9 від
24.02.12р.

№17/10 від
24.02.12р.

№17/11 від
24.02.12р.

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

Сільський В.Г.Сизон


