
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

XXI сесія VI скликання

20 лютого 2013 року с.Тарасівка

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

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

Відсутні: Петренко Р.В., Сокур О.М., Білінська Л.В., Пахалюк Т.М.,
Богуславський А.Б.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1. Звіт про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 2012 рік.
2.Зміни до бюджету бюджету Тарасівської сільської ради на 2013 рік.
3. Земельні питання.
4.Про план соціально-економічного розвитку сіл Нове та Тарасівка на

2013 рік.
5.Про порядок проведення обліку землевласників (землекористувачів) на

2013 рік.
6.Про затвердження ставок земельного податку.
7.Про встановлення місцевих зборів.
8. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 2012 рік.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І. - головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.
ВИСТУПИЛИ: Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-

комунального господарства, транспорту та зв'язку з запитанням про кредиторку
заборгованість.

Петриченко Н.І. - головний бухгалтер Тарасівської сільської ради, що кредиторку
заборгованість буде погашено частинами на протязі поточного року шляхом проведення
змін до бюджету.

ВИРІШИЛИ:Затвердити виконання доходної частини бюджету сільської ради
за 2012 рік в сумі 6568607 грн., в тому числі загальний фонд 4406213 гри., спеціальний
фонд 2162394 грн., в т.ч. (транспортний збір 73546 грн., екологічний податок 190822
грн., сільсько-господарські витрати 49384 грн., єдидиний податок 682477 грн.,
надходження коштів пайової участі 708450 грн., субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і
доріг 162600грн. субвенція з державного бюджету на здійснення заходів



щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 295115 грн.)та
виконання видаткової частини бюджету в сумі 5273291 грн., з них загальний фонд
4055218 грн., спеціальний фонд 1218073 грн.

Рішення МІ додається.

2. СЛУХАЛИ: Про зміни до бюджету Тарасівської сільської ради на 2013 рік.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І. - головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.
ВИРІШИЛИ:2.1 Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету

Тарасівської сільської ради за рахунок вільного залишку на початок року КФК 160101
КЕКВ 2281 на суму 93987, 00 грн. для погашення кредит орної заборгованості, яка
виникла на 01.01.2013 року ( видатки на виготовлення проектна- технічної
документації встановлення меж с. Тарасівка)

2.2 За рахунок перерозподілу збільшити КФК 010116 КЕКВ 2800 в лютому місяці
на 400,00грн., зменшити в в грудні місяці КФК 010116 КЕКВ на 400,00грн.

2.3 Зменшити дохідну частину сільського бюджету на суму 60000,00грн., а саме:
по ККД 11010100 в січні 11500,00грн., в лютому 11500,00грн., в березні

17000,00грн., по ККД 11010500 в січні 6500,00грн., в лютому 6500,00грн., в березні
7000,00грн. Всього 60000,00грн.

2.43більшити дохідну частину сільського бюджету на суму 60000,00грн., а саме:
поККД 11010100 в липні 11500,00грн., серпні 11500,00грн., в вересні 17000,00грн; по ККД
11010500 в липні 6500,00грн., в серпні 6500,00грн., в вересні 7000,00грн. Всього 60000,00
грн.

Рішення №2 додається.

3. СЛУХАЛИ: Надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №3-3/22 та список додається.

4. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на скасування рішень сесій сільської ради
громадянам Деркач В.В., ОмельченкоО.М., Дорошенко Г.М.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №4- 4/2 додається.

5. СЛУХАЛИ °. Про надання дозволу на затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок гр.Ішук Є.В., гр.Погорілому М.М., гр.Ященко Г.М.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №5 -5/2 та список додається.

6.СЛУХАЛИ: Про план соціально-економічного розвитку сіл Тарасівка та нове
на 2013 рік.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.-сільський голова, який ознайомив депутатів з проектом
заходів щодо соціальне - економічного розвитку населених пунктів Тарасівської сільської
ради на 2013 рік.

ВИСТУПИЛИ:Ткаченко І.О.- депутат сільської ради, з доповненнями по
встановленню та облаштуванню додаткових зупинок маршрутного громадського
транспорту,

Докійчук С.І. - депутат сільської ради, про облаштування виїзду з вулиці Комарова
на вулицю Київську.

Чміль М.М. - депутат сільської ради про розроблення схеми с.Тарасівка та
розміщення її на зупинках громадського транспорту.

ВИРІШИЛИ .-затвердити заходи щодо соціально-економічного розвитку
населенихТарасівської сільської ради, що передбачаються програмами на 2013 рік.

Рішення №6 додається.



7.СЛУХАЛИ: Про порядок проведення обліку землевласників (землекористувачів)
на 2013 рік.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ; Затвердити порядок проведення обліку землевласників

(землекористувачів) на 2013 рік.
Рішення №7-7/1 додається.

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження ставок земельного податку землевласників
(землекористувачів) на 2013 рік.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Затвердити ставки земельного податку землевласників

(землекористувачів) на 2013 рік.
Рішення №8 додається.

9, СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих зборів
ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: 1. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької

діяльності згідно з додатком №1 до цього рішення.
2.До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових

і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності здійснюється за ставками встановленими у додатку №1 до цього рішення,

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення №16IV сесії VI скликання від
21.01.2011 року.

4.Дане рішення чинне з 01.01.2013 року.
Рішення №9 та додаток №1 додається.

10.СЛУХАЛИ: Лист ДТГО «Південна - Західна залізниця» щодо надання пільги
по сплаті земельного податку на 2013рік.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Надати пільгу по сплаті земельного податку ДТГО «Південно-

Західна залізниця» на 2013 рік - 20% від загального розміру податку.
Рішення №10 додається.

11.СЛУХАЛИ: Подання прокуратури Києво-Святошинського району про
скасування рішень сесій VI скликання Тарасівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Скасувати рішення сесій VI скликання Тарасівської сільської ради

громадянам: Годунок В.Ф., ОвсійД.С., Щелкун Р.М.
Рішення №11-11/2 додається.

12.СЛУХАЛИ: Лист Києво-Святошинської районної державної адміністрації
«Про вжиття невідкладних заходів» щодо прибирання та вирубки аварійних зелених
насаджень.

ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова .
Лист додається.

13.СЛУХАЛИ: Лист Києво-Святошинського районного відділу головного
управління держтехногенбезпеки у Київській області «Про заходи щодо попередження
пожеж, загибелі та травмування людей на них»

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова ,
Лист додається.



14.СЛУХАЛИ: Лист Боярського лінійного виробничого управління магістральних
газопроводів «Про чергове інформування щодо проходження трас магістральних
газопроводів».

ДОПОВІДАЄ : Сизон В. .Г. -сільський голова .
Лист додається.

В.Г.СИЗОНТарасіеський сільський голова
\\*.

'



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

щодо відведення земельної ділянки
XXIсесія VI скликання від 20.02.2013 року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Твердохліб
Олександр Олександрович

Корнієнко
Інесса Миколаївна

Григор»єв
Сергій Олександрович

Тихонова
Катерина Сергіївна

Слюсаренко
Володимир Іванович

Серікова
Валентина Василівна

Довбаш
Надія Йосипівна

Войтушенко
Роман Олександрович

Голішевська
Тамара Петрівна

Жукова
Оксана Вікторівна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул.Кірова

с. Тарасівка,
вул.Набережна

с. Тарасівка,
вул.Набережна

с. Тарасівка,
вул.Горького

с. Тарасівка,
вул.Шевченка

с, Тарасівка
вул.Горького

с. Тарасівка,
вул.Шевченка

с.Нове

с, Тарасівка,
вул.Довженка, №15~а

с. Тарасівка,
пр..Горького, №4

Площа
земельної
ділянки
0,0600га

0,0810га

0,0601га

0,1717га

0,0627га

0,0626га

0,0355га

0,2676га

0,0798 га

0,1100га

№ рішення

№3 від
20.02.13р.
№3/1 від

20.02.13р.
№3/2 від

20.02.13р..

№3/3 від
20.02.13р..

№3/4 від
20.02.13р.

№3/5 від
20.02.13р.

№3/6 від.
20.02.13р.

№3/7 від
20.02.13р.
№3/8 від

20.02.13р.
№3/9 від

20.02.13р.

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

будівництво

будівництво



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Пазиняк
Олена Миколаївна

Каракоха
Леонід Дмитрович

Рахімова
Ніна Федосіївна

Каракоха
Леонід Дмитрович

Юсупова
Ірина Валеріївна

Семенюк
Віталій Олександрович

Лащенко
Анатолій Дмитрович

Соколов
Анатолій Іванович

Голяк
Тетяна Петрівна

Гудратова
Сабіна Валехівна

Дем»яненко
Юрій Миколайович

с. Тарасівка,
вул.Островського, №28

с. Тарасівка,
вул.Боженка, №23

с. Тарасівка,
вул. Чапаєва, №12

Тарасівка,
вул.Гагаріна

с. Тарасівка,
вул.Боженка, №23

с. Тарасівка,
пр..Горького, №8

с. Тарасівка,
вул.Київська, №11

с. Тарасівка,
пр.. Вишневий, №6

с. Тарасівка,
вул.Радянська, №11

с. Тарасівка,
вул.Радянська, №13

с.Нове,
вул. Ч калова, №16

0,0736 га

0,0279га

0,0319 га

0,2500га

0,0700га

0,0800га

0,2100 га

0,1412га

0,1500га

0,2200га

0,1173га

№3/10 від.
20.02.13р.

№3/11 від
20.02.13р.

№3/12 від
20.02.13р.

№3/13 від
20.02.13р.

№3/14 від
20.02.13р.
№3/15 від.
20.02.13р.

№3/16 від
20.02.13р.

№3/1 7 від
20.02.13р.

№3/18 від
20.02.13р.

№3/19 від.
20.02.13р.

№3/20 від
20.02.13р.

будівництво

ОСГ

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво



22.

23.

24.

Горбач
Тетяна Вікторівна

Яковенко
Валентина Володимирівна

Петриченко
Наталія Іванівна

с.Нове,
вул. Ч калова, №16

с.Нове,
вул. Чкалова, №16

с. Тарасівна,
вулЛеніна, №58

0,0141 га

0,0141 га

01900 га

№3/21 від.
20.02.13р.

№3/22 від
20.02.13р.

№3/23 від.
20.02.13р.

будівництво

будівництво

будівництво

Сільський голов В.Г.Сизон



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Києво-Святошинського району Київської області
с.Тарасівка пр.Островського,4 . тел.(298) 31-195, факс 31-779

Звіт за 2012року
Про виконання

заходів щодо соціально-економічного розвитку населених
пунктів

Тарасівської сільської ради

що передбачаються програмами на 2012 рік

№
п/п

Перелік робіт Тис.
грн.

Джерело
фінансування

Відмітка
про

виконання

БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

1

2.

->

4.

5.

6.

7.

Розробити проект землеустрою щодо
інвентаризації земель с. Нове
Виготовлення проектно-кошторисної
документації по капітальному ремонту
старого приміщення ДНЗ
« Віночок»
Виготовлення проектно-кошторисної
документації по будівництву Храму
УАПЦ.
Розробити проект землеустрою щодо
розмежування земель державної
комунальної власності
Реконструкція та ямковий ремонт вулиць
села з твердим покриттям :
вул. Корчагіна, Ватутіна
Щорса, Котовського, Коцюбинського

Будівництво по вул. Корчагіна

Капітальний ремонт житлового фонду

100

20

10

100

*

500

162,6

200

Кошти від с/г
втрат

Бюджет с/рйда

Кошти
релігійної
громади

Кошти від с/г
витрат

Бюджет с/рада

Субвенція
д/бюджет
Субвенція
д/бюджет

-

20

10

100

500

-

200

І І



8.

9.

10.

11.

12.

13.

Впорядкування адресного господарства
(облаштування будинків вказівниками
вулиць, номерів)
Комплексний благоустрій території
прилеглої до будинку культури
Влаштування пішохідного переходу від
пр. Пролетарського до
вул. Ватутіна
Облаштування зупинки та пішохідного
переходу біля кладовища

Ремонт криниць загального користування:
вул. Леніна № 10, 70, вул. Чапаєва
№16,35,98,вул. Пролетарська № 3
вул. Горького №10, ЗО

Реконструкція вуличного освітлення
Київська, Комарова, Довженка,
Механізаторів

10

50

20

15

15

300

Бюджет с/рада

Бюджет с/рада

Бюджет с/рада

Бюджет с/рада
облавтодор

Бюджет с/рада

Бюджет с/рада

І

-

-

15

300

РОЗВИТОК ОСВІТИ

14. Благоустрій території на фасаді школи по
пров. Островського

50 Бюджет с/рада -

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

15. Капітальний ремонт даху будинку
культури

160 Бюджет с/рада 160

ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТ

16.

17.

18.

19

Монтаж обладнання атлетичного
майданчика на території ЗОНІ
Влаштування атлетичного та бійцівського
залу в підвалі ЗОШ
Участь дитячих та дорослих команд з
футболу, волейболу, легкої атлетики в
змаганнях різних рівнів

Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення по вул. Лісна, Зелена,
Котляревського, Абрикосова, Щорса,
Корчагіна, Котовського в с.Тарасівка

х^^Л*'ОГО :

40

512

20

548,956

2294,6

Субвенція
р/бюджет
Субвенція
р/бюджет

Бюджет с/ради

-

-

20

548,96

1855,96

т - •Тарасівськии сі в г сВ.Г. Сизон



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Києво-Святошинського району Київської області
с.Тарасівка пр. Островського, 4 , тел.(298) 31-195, факс 31-779

Проект заходів щодо соціально-економічного розвитку
населених пунктів

Тарасівської сільської ради

V

що передбачаються програмами на 2013 рік

'№
п/п

Перелік робіт Тис.
грн.

Джерело
фінансування

Відмітка
про

виконання

БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

1

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

Розробити проект землеустрою щодо
інвентаризації земель с. Нове
Виготовлення проектно-кошторисної
документації по будівництву Храму
УАПЦ.
Розробити проект землеустрою щодо
розмежування земель державної
комунальної власності
Реконструкція та ямковий ремонт вулиць
села з твердим покриттям :
вул. Довженка, Гагаріна, Садова,
Польова, Щорса, Котовського, Чкалова
Реконструкція тротуару від вул. Чапаєва

до Щорса по вул. Київській

Будівництво по вул. Корчагіна

Капітальний ремонт житлового фонду

Впорядкування адресного господарства
(облаштування будинків вказівниками

100

5

100

500

50

162,6

100

10

Кошти від с/г
втрат

Кошти релігійної
громади

Кошти від с/г
витрат

Бюджет с/рада

Бюджет с/рада

Субвенція
д/бюджет
Субвенція
д/бюджет
Бюджет с/рада



9.

10.

1 1 .

вулиць, номерів)
Комплексний благоустрій території
прилеглої до будинку культури
Облаштування додатковими
пішохідними переходами вулиць села
з вул. Шевченка
вул. Київська •
Реконструкція вуличного освітлення
старого приміщення ДНЗ Віночок

50

10

2200

Бюджет с/рада

облавтодор

Субвенція

РОЗВИТОК ОСВІТИ

12. Благоустрій території на фасаді школи по
пров. Островського

50 Бюджет с/рада
1

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

13. Реконструкція меморіального комплексу
загиблих воїнів по вул. Шевченка та
благоустрій прилеглої території

100 Бюджет с/рада

ФІЗКУЛЬТУРА ТА СПОРТ

14.

15.

16.

Монтаж обладнання атлетичного
майданчика на території ЗОШ
Влаштування атлетичного та бійцівського
залу в підвалі ЗОШ
Участь дитячих та дорослих команд з
футболу, волейболу, легкої атлетики в
змаганнях різних рівнів

Всього :

40

512

20

4009,6

Субвенція
р/бюджет
Субвенція
р/бюджет

Бюджет с/ради

Тарасівський сільський голова В.Г. Сизон
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