
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

ХІІІсесія VI скликання

II ЗАСІДАННЯ

ЗО березня 2012 року с.Тарасівка

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 25 чол.

Відсутні : Петренко Р.В., Ткаченко Н.І., Мерзленко Т.С., Олійник Р.О.,
Гульчук Т.Ф.

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

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :

/. Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільськоїради на 2012 рік.
2.Про затвердження Програми зайнятості населення на території

Тарасівської сільської ради.
3. Про укладання договорів встановлення особистого строкового

сервітуту.
4.Про затвердження «Положення про громадський контроль у сфері

благоустрою населених пунктів на території Тарасівської сільської ради».
5.Рогляд заяв.
б.Різне.

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2012 рік.

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

ВИРІШИЛИ :1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету
стьської ради на 2012 рік за рахунок перерозподілу між функціональними класифікаціями
видатків місцевого бюджету, а саме:

- збільшити КФК100203 КЕКВ 1163-5000,00 грн.в березні;



- зменшити КФК100203 КЕКВ1163 - 5000,00грн.в грудні;
- збільшити КФК 110201 КЕКВ 1163 - 24000,00 в березні
- зменшити КФК 110201 КЕКВ 1163- 7000,00 в грудні, 7000,0 в листопаді, 5000,00 в

жовтні, 5000,0 в вересні-/всього на 24000,00/
- збільшити КФК 010116 КЕКВ 1161 - 5000,00 в березні;
- зменшити КФК 010116 КЕКВ 1161 - 5000,00грн.в грудні;
- збільшити КФК 070101 КЕКВ 1161 - 26000,00грн.в березні;
- зменшити КФК 070101 КЕКВ 1161 - 26000,00грн.в грудні;
- збільшити КФК 110204 КЕКВ 1161 - 13000,00грн.в березні
- зменшити КФК 110204 КЕКВ 1161- 8000,00грн.в грудні, 5000,00 в листопаді -/всього/

13000,00/
- збільшити КФК 110204 КЕКВ 1111 - 2000,00грн. в квітні;
- зменшити КФК 110204 КЕКВ 1111 - 2000,00грн.в грудні
2.Головному бухгалтеру сільської ради провести відповідні зміни з подальшим

поданням до затвердження сесією Тарасівської сільської ради.
(Рішення МІ додається).

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми зайнятості населення Тарасівської
сільської ради на 2012-2013роки.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: Затвердити «Програму зайнятості населення Тарасівської сільської
ради на 2012-2013 роки.
Рішення №2 та програма додається.

3.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання Договорів про встановлення
особистого строкового сервітуту з метою встановлення тимчасових споруд.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова.
ВИРІШИЛИ : І.Надати дозвіл ФОП на укладання договорів про встановлення

особистого строкового сервітуту з метою встановлення групи тимчасових споруд (малих
архітектурних форм).

2.Встановити термін дії договору 10 років, розмір сплати 10% від нормативної
грошової оцінки.

3.3обов»язати ФОП виготовити паспорт прив»язки на відповідну групу тимчасових
споруд.

4.Доручити землевпоряднику сільської ради провести реєстрацію договору про
встановлення особистого строкового сервітуту.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на профільні комісії з земельних
питань та бюджету.

Рішення №3 додається.

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Положення про громадський контроль у сфері
благоустрою населених пунктів Тарасівської сільської ради».

ДОПОВІДАЄ: Іванічев О.В. - депутат Тарасівської сільської ради та голова комісії по
благоустрою с.Тарасівка та с.Нове.

ВИРІШИЛИ:Затвердити «Положення про громадський контроль у сфері
благоустрою населених пунктів Тарасівської сільської ради».

Рішення №4 та Положення додається.

5.СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на на складання проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення №5-№5/8 та список додається.

6..СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок.
ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради.

ВИРІШИЛИ: Рішення №6-6/6 та список додається.



7.СЛУХАЛИ: Надання дозволу на складання технічної документації для передачі
земельних ділянок у приватну власність гр.Сичевській С.М., гр.Богатиренко А.В.,
гр.Терещенко О.О.

ДОПОВІДАЄ:. Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради.
ВИРШІИЛИ:Рішення №7-№7/2 додається.

8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на затвердження технічної документації на
земельні ділянки.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №8-8/4 та список додається.

9. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: №9- 9/5 та список додається.

Ю.СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на скасування рішень сесій сільської ради
гр.Яценко Н.П., гр.Павленко С.Г., Фурман В.Ю.

ВИСТУПИЛИ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №10-10/2 додається.

11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «Облгазстрой» провести перевірку стану і
придатності до експлуатації димових та вентиляційних каналів у житлових та
приватних будинках сЛарасівка.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №11 та лист додається.

12. СЛУХАЛИ : Листи до відома депутатів: 1.Лист КП «Києво-Святошинська
тепломережа»Київської обласної ради проо роботу з боржниками за житлово-комунальні
послуги.

2.Лист Києво-Святошинської Рай СЕС «Про розгляд колективного письмового
звернення жителів сЛарасівка на удушливі запахи з полігону твердих побутових відходів».

З.Лист АЕ8 Київобленерго «Про планові роботи по ремонту ліній електропередач і
трансформаторних підстанцій.»

4.ЛистДП «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО» Київські магістральні
електричні мережі. Про охоронну зону високовольтних повітряних ліній.

5.Лист Києво-Святошинської РДА «Про організацію та проведення двомісячника
благоустрою та сан очистки в районі.»

ДОПОВІДАЄ: В.Г.Сизон - голова сільської ради
Листи додаються.

Тарасівський сільський гол&щ_ ІЙг ̂ " ̂  В.Г.СИЗОН

,
^Р-оаз̂ ..,̂



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

відведення земельних ділянок
ХШсесія VIскликання від 30.03.2012року

II ЗАСІДАННЯ

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Ревун
Андрій Васильович

Сологуб
Сергій Геннадійович

Еушаниця
Олександр Борисович

Фісунова
Ольга Віталіївна

Павленко
Павло Станіславович

Деркач
Антоніна Григорівна

Адреса земельної
ділянки

с.Нове,
вул.. Чкалова

с.Нове,
вул.. Чкалова

с. Тарасівка,
пр..Виноградний

с. Тарасівка,
вул..бр.Чмілів
с. Тарасівка,

вул..Набережна

с. Тарасівка,
вул..Юрівська

Площа
земельної
ділянки
0,0608га

0,0364га

0,0600га

0,1200га

0,0600га

0,1547га

№ рішення

№5 від
30.03.12р.
№5/1 від

30.03.12р.

№5/2 від
30.03.12р.
№5/3 від

30.03.12р.
№5/4 від

30.03.12р.

№5/5 від
30.03.12р.

примітка

будівництво

ОСГ

ОСГ

будівництво

будівництво

Будівництво



7.

&

9.

Харченко
Анатолій Іванович

Лопатинський
Андрій Юрійович

Толкачев
Микола Олександрович

с. Тарасівка,
вул..Київська

с. Тарасівка,
вул..Котляревського

с. Тарасівка,
вул..Садова

0,32745га

0,1000га

0,0930га

№5/6 від
30.03.12р.

№5/7 від
30.03.12р.

№5/8 від
30.03.12р.

ОСГ

будівництво

ОСГ

Сільськищ?
" *

В.Г.Сизон



список
громадян, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок

ХШсесія VIскликання від 30.03.2012року
II засідання

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Невідмський
Юрій Георгійович

Задворний
Дмитро Володимирович

Корх
Ганна Миколаївна

Соловей
Роман Миколайович

Лухтай
Олександр Петрович

Лахтадир
Юлія Юріївна
Євдокименко

Анна Василівна

Адреса земельної
ділянки

с.Нове,
вул.. Святошинська,

с.Нове,
вул..Амосова

с.Нове,
вул.. С.Крушельницької

с.Нове,
вул..Правика
с. Тарасівка,

вул..Шевченка
с.Нове,

вул..Козацька
с. Тарасівка,

вул..Ватутіна, №11

Площа
земельної

ділянки
0,1250 га

0,1258га

0,1281га

0,1500га

0,0690га

0,1300га

0,0020га

№ рішення

№6 від
30.03.12р.
№6/1 від

30.03.12р.
№6/2 від

30.03.12р.
№6/3 від

30.03.12р.
№6/4 від

30.03.12р.
№6/5 від

30.03.12р.
№6/6 від

30.03.12р.

примітка

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 ОСГ на будівництво

3 будівництва на комерцію

Сільськи В.Г.Сизон



список
громадян, щодо затвердження технічної документації землеустрою на

земельні ділянки
XIIIсесія VIскликання від 30.03.2012року

II засідання

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Шалдуга Алла Анатоліївна
Шалдуга
Микола Дмитрович

Данилюк
Галина Генріхівна

Козленко
Лідія Василівна

Шекера
Олександра Іванівна

Докійчук
Галина Леонідівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..братів Щеглів, №3

с. Тарасівка,
вул.Комсомольська,

№18
с. Тарасівка,
вул..Польова
с. Тарасівка,

вул.. О.Гончара
с. Тарасівка,

вул.Шевченка, №1 75

Площа
земельної

ділянки
0,1500 га

0,1012га

0,1387га

0,1200га

0,2500га

№ рішення

№8 від
30.03.12р.

№8/1 від
30.03.12р.

№8/2 від
30.03.12р.
№8/3 від

30.03.12р.
№6/4 від

30.03.12р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

Сільськ В.Г. Сизон



список
громадян, щодо затвердження проекту землеустрою на земельні ділянки

XIIIсесія VIскликання від 30.03.2012року
II засідання

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Каращук
Микола Іванович

Русса
Андрій Валерійович

Потапчук
Сергій Васильович

Лісовий
Сергій Михайлдович

Бондарець
Лідія Семенівна

Чурута
Ірина Миколаївна

Адреса земельної
ділянки
с.Нове,

вул..Незалежності

с. Тарасівка,
пр..Виноградний

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с. Тарасівка,
вул..Високовольтна-2

._-в?=~«*_

Площа земельної
ділянки
0,1501 га

0,0800га

0,0600га

0,0600га

0,0938га

0,0908га

№ рішення

№9 від
30.03.12р.

№9/1 від
30.03.12р.
№9/2 від

30.03.12р.
№9/3 від

30.03.12р.
№9/4 від

30.03.12р.
№9/5 від

30.03.12р.

примітка

зміна цільового
призначення з ОСГ

на будівництво
ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ (пай)

будівництво

В.Г.Сизон


