
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

ХІУсесія VI скликання

20 квітня 2012 року с.Тарасівка

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

Відсутні: Ткаченко Л.В., Шевчук О.В., Ткаченко Н.І., Білінська Л.В.,
Петренко Р.В., Іванічев О.В., Защитинський О.І., 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 :

1. Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільськоїради на 2012 рік.
2.Про затвердження експертної оцінки приміщення старої школи.
3. Про надання згоди про передачу об»єктів права державної власності до

комунальної власності ( квартира за адресою с.Тарасівка, пр..Островського,
№2, кв.ЗО, 1 кімната).

4.Про затвердження «Положення про встановлення плати за копіювання
та друк документів виконавчого комітету та сільської радина виконання
Закону «Про доступ до публічної інформації».

5.Про розрахунки вартості технічного обслуговування ліфтів в будинках
№9-а та №11 по вулиці Шевченка в с.Тарасівка та включення затрат на
експлуатацію ліфтів до квартплати власників квартир.

б.Про внесення змін до Програми «Турбота» для передплати газети «Час
Київщини» в кількості 50 примірників.

7.Про Програму «Оздоровлення учнів Тарасівської ЗОНІ /-/// ступенів в
літній період.

З.Про порядок обліку землевласників (землекористувачів) на 2012 рік.
9.Розгляд заяв.
Ю.Розгляд депутатських запитів депутата Гуцуляк С.П.
П.Різне.



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

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

ВИРІШИЛИ :1.3а рахунок вільного залишку на початок року збільшити КФК 100203
КЕКВ1134 на 300 000,00грн.

2.3а рахунок перерозподілу збільшити в квітні КФК 100203 КЕКВ 1134 на 360 000грн.
- зменшити : грудень - 48000,00грн.

листопад - 48000,00грн.
жовтень - 48000,00грн.
вересень - 48000,00грн.
серпень - 48000,00грн.
липень - 48000,00грн.
червень - 48000,00грн.
травень - 24000,00грн.

- збільшити 010101 в квітні на - 20000,00грн.
- зменшити 1161 в жовтні - 10000,00грн.

в листопаді- 10000,00грн.
- збільшити 110204 в квітні на - 5000,00грн.
- зменшити 1161 в жовтні на - 5000,00грн.

- збільшити КФК 110204 КЕКВ 1111 - 2000,00грн. в квітні;
- зменшити КФК 110204 КЕКВ 1111 - 2000,00грн.в грудні
(Рішення №1 додається).

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження «експертної оцінки приміщення старої школи в
с.Тарасівка по вулиці Шевченка, №50.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: Затвердити експертну оцінку нежитлового приміщення старої школи,
вартість якої становить на дату оцінки 1163906грн. без ПДВ для використання в
цілях бухгалтерського обліку.
Рішення №2 та звіт про експертну оцінку)додається.

З.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу об»єктів права державної власності до
комунальної власності ( квартира за адресою с.Тарасівка, пр..Островського, №2,кв.ЗО, 1
кімната).

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Направити звернення до юридичного відділу Києво-Святошинської РДА

для визначення вирішення даного питання згідно чийого законодавства.
Рішення №3 та лист додається.

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Положення про встановлення плати за
копіювання та друк документів виконавчого комітету та сільської радина виконання
Закону «Про доступ до публічної інформації».

ДОПОВІДАЄ: Талько О.О. - депутат Тарасівської сільської ради та голова бюджетної
комісії.

ВИРІШИЛИ:Затвердити «Положення про встановлення плати за копіювання та
друк документів виконавчого комітету та сільської радина виконання Закону «Про доступ
до публічної інформації» та встановити оплату за копіювання та друк (більше 10
аркушів)незахищеної інформації - 1 грн.09 коп. за аркуш та 5 грн.47 коп. за один аркуш
захищеної інформації, яку необхідно оброблювати.

Рішення №4 та Положення додається.

5.СЛУХАЛИ : Про розрахунки вартості технічного обслуговування ліфтів в будинках
№9-а та №11 в с.Тарасівка по вулиці Шевченка та включення затрат на експлуатацію
ліфтів до квартплати власників квартир.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: І.Затвердити ціну технічного обслуговування 4 ліфтів у будинку №9-а

- 3041,00грн.на місяць, та 4 ліфтів у будинку №11 - 2976грн.80коп. на місяць.



2.Включити дані затрати до квартплати власників квартир.
Рішення №5 та лист з розрахунками додається.
6..СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Турбота» для передплати газети «Час

Київщини» в кількості 50 примірників.
ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г.- сільський голова

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Програми «Турбота» та передплатити 50 примірників
газети «Час Київщини»для пільгових категорій громадян с.Тарасівка та с.Нове.

Рішення №6- додається.

7.СЛУХАЛИ: Про Програму «Оздоровлення учнів Тарасівської ЗОШ І-ІП ступенів в
літній період.

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ:Передбачити субвенцію бюджету Тарасівської сільської ради для

літнього відпочинку дітей, районному бюджету в особі районного відділу освіти Києво-
Святошинської РДА.

Рішення №7,- кошторис та програма додається.

8.СЛУХАЛИ: Про порядок обліку землевласників (землекористувачів) на 2012рік.
ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення «Про порядок проведення обліку землевласників(

землекористувачів) у 2012 році
Рішення №8-лист, проект рішення, про індексацію землі у 2012 році, додається.

9. СЛУХАЛИ : Заяву гр.Брагіної Ю.В.про надання її допомоги на добудову житлового
будинкув розмірі 100 тисяч грн.., або земельну ділянку 0,1000 га.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: Надати Брагіній Ю.В.інформацію про наступне:
І.Бюджетом Тарасівської сільської ради не передбачено коштів для допомоги в

будівництві приватного житла.
2.Рекомендувати подати до Тарасівської сільської ради заяву з зазначенням місця

розташування бажаної земельної ділянки, згідно Закону України.
3.Враховуючи, що громадянка Брагіна Ю.В. перебуває на квартирному обліку по

Тарасівській сільській раді для поліпшення житлових умов на пільговій черзі,
запропонувати взяти участь у соціальному проекті побудові житла за собівартістю.

Рішення № 9 додається.
10.СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на складання проету щодо відведення земельних

ділянок у власність.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №10-10/4 додається.

11.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання технічної документації
землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок гр.Погребній Л.В.,
Погребному В.С., Василенко О.В., Ященко А.С.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №11 -11/2 додається.

12. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу щодо зміни цільового призначення земельних
ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №12-12/11 додається.

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №13- 13/6 додається.



• 14. СЛУХАЛИ : Про розгляд депутатських запитів депутата Тарасівської сільської
ради Гуцуляк С.П.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИСТУПИЛИ.-Депутат Тарасівської сільської ради Олійник Р.О.з питанням до Гуцуляк

С.П.-чим аргументовані дані запити та чому вона проводить підпільний аудіо записи сесій
сільської ради?

Депутат Гуцуляк С.П.-відповідати відмовилась.
Депутат Юрченко Л.І.-цитував та зачитав Закон «Про доступ до публічної інформації».
Депутат Чміль М.М., Сокур О.М., Сологуб С.Г., Російський С.К., Гусейнова Н.Ю.,

Ловягін А.П., Кузьменко В.Ф., Ткаченко І.О., Терещук С.Б., Талько О.О., Олійник Р.О.,
звернулись до Гуцуляк С.П.з питанням навіщо подавати запити з вимогою надати інформацію
на декілька тисяч сторінок, а деякі взагалі воконати не можливо, та переконували її переробити
запити.

Депутат Гуцуляк С.П.- відповідати відмовилась.
ВИРІШИЛИ:!.Відхилити запити депутата сільської ради Гуцуляк С.П. у зе»язку з

технічною неможливістю виконання робіт по копіюванню та обробці документації у
вказаній законом терміни (більше 30000 тисяч аркушів).

2.3апропонувати конкретизувати документи, які підлягають копіюванню, обробці та
наданні депутату.

Рішення №14 додається.

Тарасівський сільськії в.г.сизон



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

щодо відведення земельних ділянок
XIVсесія VIскликання від 20.04.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Глущвнко
Сергій Валерійович

Миронов
Андрій Ігорович

Деркач
Антанта Григорівна

Баскаков
Максим Юрійович

Парамонов
Сергій Анатолійович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Юрівська
с. Тарасівка,

вул..Юрівська

с. Тарасівка,
вул..Корчагіна

с. Тарасівка,
вул..Вітянська

с. Тарасівка,
вул..Корчагіна

Площа
земельної
ділянки
0,0784га

0,0902га

0,0605га

0,0900га

0,0700га

№ рішення

№10 від
20.04.12р.
№10/1 від
20.04.12р.

№10/2 від
20.04.12р.
№10/3 від
20.04.12р.
№10/4 від
20.04.12р.

примітка

будівництво

будівництво

ОСГ

будівництво

ОСГ

Сільськії В.Г.Сизон



список
громадян, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок

XIVсесія VIскликання від 20.04.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Бакун
Валентина Миколаївна

КундертЛ.О.

Гетманьчик
Ірина Петрівна

Форина
Олександр Володимирович

Сливка
Валентина Йосипівна

Рябенко
Володимир

Володимирович
Рашковський

Геннадій Олександрович
Тасаж

Роман Михайлович
Толстих

Анна Сергіївна

Кліх
Роман Петрович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Леніна,№60

с. Тарасівка,
вул.Гагаріна, №63

с.Нове,

с.Нове,

с.Нове

с.Нове

с.Нове

С.Нове

С.Нове

С.Нове

Площа
земельної

ділянки
0,0068га

0,0607га

0,0895га

0,1000га

0,1000га

0,1000га

0,0880га

0,0998га

0,1065га

0,0947га

№ рішення

№12 від
20.04.12р.
№12/1 від
20.04.12р.
№12/2 від
20.04.12р.
№12/3 від
20.04.12р.
№12/4 від
20.04.12р.

№12/5 від
20.04.12р.

№12/6 від
20.04.12р.
№12/7 від
20.04.12р.
№12/8 від
20.04.12р.

№12/9 від
20.04.12р.

примітка

3 будівництва на комерцію

3 ОСГ на будівництво

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво



11.

12.

Соловей
Олександр Вячеславович

Митяй
Олександр Федорович

С.Нове

С.Нове

0,1000га

0,1179га

№12/10 від
20.04.12р.

№12/11 від
20.04.12р.

3 садівництва на
будівництво

3 садівництва на
будівництво

Сільський В.Г.Сизон



список
громадян, щодо затвердження проекту землеустрою на земельні ділянки

XIVсесія VIскликання від 20.04.2012року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Рожнатовський
Віктор Борисович

Євдокименко
Сергій Володимирович

Гавриленко
Андрій Андрійович

Фурман
Валерій Юрійович

Євдокименко
Сергій Володимирович

Бондарчук
Сергій Олександрович

Даньчак
Віталій Ярославович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасів ка,
вул.. Абрикосова, №65

с. Тарасівка,
вул.. Шевченка

с. Тарасівка,
вул.. Абрикосова, №63

с. Тарасівка,
вул..Високовольтна

с. Тарасівка,
вул..П.Могили

с. Тарасівка,
вул..Набережна

с. Тарасівка,
вул..Високовольтна

Площа земельної
ділянки
209кв.м.

0,0707га

190,82 кв..м.

0,0604га

0,1309га

0,0643га

0,0602 га

№ рішення

№13 від
20.04.12р.

№13/1 від
20.04.12р.
№13/2 від
20.04.12р.
№13/3 від
20.04.12р.
№13/4 від
20.04.12р.
№13/5 від
20.04.12р.

№13/6 від
20.04.12р.

примітка

ОСГ

ОСГ

ОСГ

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

Сільський г В.Г. Сизон


