
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

XXII сесія VI скликання

15 березня 2013 року с.Тарасівка

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

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 23 чол.

Відсутні: Сокур О.М., Пахалюк Т.М., Огороднік В.І., Юрченко Л.І.,
Мерзленко Т.С., Гульчук Т.Ф., Сосонович М.В.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1. Про надання субвенції районному бюджету для оплати харчування в
пришкільному літньому таборі врозмірі56 тисяч 448 грн.

2.Зміни до бюджету бюджету Тарасівської сільської ради на 2013 рік.
3. Земельні питання.
4.Про затвердження Положення «Про організацію та проведення

конкурсу на визначення виконавця послуг з групою будинків, робіт та надання
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що
перебувають в комунальній власності територіальної громади с.Тарасівка
та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.

5.Про затвердження складу конкурсної комісії.
б.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з

грошової оцінки земель сільського населеного пункту Нове Тарасівської
сільської ради.

7.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з
грошової оцінки земель сільського населеного пункту Тарасівка Тарасівської
сільської ради.

8.Про подовження терміну дії генерального плану с. Тарасівка.
9.РІЗНЄ.

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2013
рік та надання субвенції з місцевого бюджету районному бюджету.

ДОПОВІДАЄ : Талько О.О. - голова комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку, регламенту, депутатської етики.



ВИРІШИЛИ:!. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету
сільської ради на 2013 рік за рахунок вільного залишку на початок року для надання
субвенції до районного бюджету на фінансування пришкільних літніх таборів в
с.Тарасівка та с.Нове згідно сільської програми оздоровлення та відпочинку дітей в
розмірі 1448,00грн., по функції 250380 /інші субвенції/, а саме: збільшити КФК 250380
КЕКВ 1320-1448,00грн.

2. Доручити сільському голові заключити угоду з робочою радою про передачу
відповідних коштів загальною сумою 56448,00грн., з загального фонду місцевого
бюджету Тарасівської сільської ради до районного бюджету у вигляді субвенції для
пришкільних літніх таборів с.Тарасівка та с.Нове згідно програми оздоровлення та
відпочинку дітей, програми діяльності туристичної роботи в с. Тарасівка.

Рішення №1 додається.

2. СЛУХАЛИ-. Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2013
рік.

ДОПОВІДАЄ : Талько О.О. - голова комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку, регламенту, депутатської етики.

ВИРІШИЛИ:Внести зміни до видаткової частини бюджету Тарасівської
сільської ради за рахунок вільного залишку коштів на початок року на суму
10000,00грн., а саме: збільшити КФК 070101 КЕКВ 2272-10000,00грн.

Рішення №2 додається.

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

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИСТУПИЛИ: Іванічев О.В..- депутат сільської ради, з пропозицією голосувати за

кожен дозвіл окремо .
ВИРІШИЛИ: Рішення №3-3/15 та список додається.

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

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №4 -4/9 та список додається.

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення «Про організацію та проведення
конкурсу на визначення виконавця послуг з управління групою будинків, робіт та
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що
перебувають в комунальній власності територіальної громади с.Тарасівка та
знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.»

ДОПОВІДАЄ: Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв'язку, який ознайомив присутніх депутатів зі
змістом Положення «Про організацію та проведення конкурсу на визначення виконавця
послуг з управління групою будинків, робіт та надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, що перебувають в комунальній власності
територіальної громади с.Тарасівка та знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.»

ВИРІШИЛИ '.затвердити Положення «Про організацію та проведення
конкурсу на визначення виконавця послуг з управління групою будинків, робіт та
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що
перебувають в комунальній власності територіальної громади с.Тарасівка та
знаходяться на балансі Тарасівської сільської ради.»

Рішення №5 та положення додається.

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження складу конкурсної комісії.
ДОПОВІДАЄ : Іванічев О.В.- голова комісії з питань благоустрою, житлово-

комунального господарства, транспорту та зв'язку, який ознайомив присутніх депутатів зі
складом комісії

ВИРІШИЛИ: Затвердити затвердити склад конкурсної комісії.
Рішення №6 та протокол профільної комісії додається.



7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з
грошової оцінки земель сільського населеного пункту Нове Тарасівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова, який ознайомив депутатів зі змістом
питання, щодо необхідності виготовлення технічної документації.

ВИРІШИЛИ:!.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з
грошової оцінки земель сільського населеного пункту Нове Тарасівської сільської ради.

2. Доручити сільському голові Сизону В.Г. заключити договір на виготовлення
технічної документації з грошової оцінки земель сільського населеного пункту Нове
Тарасівської сільської ради з Державним підприємством «Київський інститут
землеустрою».

Рішення №7 додається.

8.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з
грошової оцінки земель сільського населеного пункту Тарасівка.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: І.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з

грошової оцінки земель сільського населеного пункту Тарасівка.
2. Доручити сільському голові Сизону В.Г. заключити договір на виготовлення

технічної документації з грошової оцінки земель сільського населеного пункту
Тарасівка з Державним підприємством «Київський інститут землеустрою».

Рішення №8 додається.

9.СЛУХАЛИ: Про подовження терміну дії генерального плану села Тарасівка.
ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова , який ознайомив депутатів з листом

відділу містобудування та архітектури Києво -Святошинської районної державної
адміністрації.

ВИРІШИЛИ: Генеральний план с.Тарасівка Києво - Святошинськогорайону, що
був розроблений та затверджений рішенням сесії Тарасівської сільської ради від
№ вважати безстроковим.

Рішення №9 додається.

10.СЛУХАЛИ: Лист КП «Києво-Святошинська тепломережа» про обстеження
покрівлі житлових будинків та про необхідність їх ремонту.

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

11.СЛУХАЛИ: Заяви депутатів Тарасівської сільської ради Юрченка Л.І. та
Терещука С.Б. про перехід з профільних комісій у яких вони працюють до комісії з
питань регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього
середовища.

ВИСТУПИЛИ : Сизон В..Г.-сільський голова, який вніс пропозицію, що доцільність
заповнення земельної комісії буде розглянуто після проведення виборів на місце ви
бувшого депутата Сокура О.М.

д„\
/^ ^-}Тарасівський сільський голови ^г^^^^с^ В.Г.СИЗОН



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

щодо відведення земельної ділянки

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

>
0.

9.

X.
Прізвище, ім.»я

по батькові

Бондаренко
Галина Степанівна

Коваленко
Наталія Валентинівна

Скиба
Геннадій Васильович

Борисюк
Інна Володимирівна

Кулакувський
Владислав Олександрович

Габро
Наталія Володимирівна

Проценко
Тетяна Вікторівна

Будковська
Оксана Вікторівна

1ЛІсс>чсІІІ\о
Руслан Олександрович

\11 сесія У 1 скликання
Адреса земельної

ділянки

с. Тарасівка,
вул.О.Гончара ,№ 1-а

с.Нове,
вул. Святошинська

с. Тарасівка,
вул.Юрівська

с. Тарасівка,
вул.Леніна, №21

с.Нове,
вул.Мічуріна, №20

с. Тарасівка
вул.Шевченка, №148

с. Тарасівка,
вул. Котляревського

с.ІІове

С. А ч^іІСІвКІІ,

вул.Корчагіна, №2

від 15.1)3.2013 1
Площа

земельної
ділянки
0,0200га

0,0500га

0,0271га

0,1170га

0,1000га

0,0500га

0,1363га

0,1 : 13га

0,07 '50 га

уоку
№ рішення

№3 від
15.03.13р.
№3/1 від

15.03.13р.
№3/2 від

15.03.13р..

№3/3 від
15.03.13р..

№3/4 від
15.03.13р.

№3/5 від
15.03.13р.

№3/6 від.
15.03.13р.

;<1>3/7 від
15.03.13р.

№3/8 від
15.03.13р.

примітка

ОСГ

ОСГ

ОСГ

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

ОСГ

будівництво



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Василишин Володимир
Іванович, Василишина

Тетяна Миколаївна,
Єфимчук Таїсія

Володимирівна, Стасюк
Оксана Володимирівна,

Єфимчук Дмитро Ігорович
Безнос

Крістіна Віталіївна

Скиба
Ольга Трохимівна

Гайдамачук
Ірина Олександрівна

Трохимчук
Віктор Володимирович

Малишенко
Олена Іванівна

Бобко
Андрій Олександрович

с. Тарасівка,
вул.Залізнична,

№1, кв.1

с. Тарасівка,
вул.Шкільна

с. Тарасівка,
вул. Островського,

№1-а
с. Тарасівка,

пр.. Волошковий
с.Нове

с. Тарасівка,
вул.Горького

с.Нове

0,1746га

1,1423 га

0,0600га

0,0800 га

0,0825га

0,0812га

0,0825 га

№3/9 від
15.03.13р.

№3/10 від.
15.03.13р.

№3/11 від
15.03.13р.

№3/12 від
15.03.13р.
№3/13 від
15.03.13р.

№3/14 від
15.03.13р.
№3/15 від.
15.03.13р.

будівництво

ОСГ

будівництво

ОСГ

ОСГ

будівництво

ОСГ
скасування рішення

'ьськи голов В.Г.Сизон

Скиба Т.В.
Тел..31-194



список
громадян на затвердження проектів відведення для будівництва та

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, ОСГ,
зміни цільового призначення, землеустрою на земельні ділянки XXII сесія

VIскликання від 15.03.2013року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Мартюшенко
Микола Олексійович

Приймачук
Юрій Іванович

Парубоча
Віра Іванівна

Пальченко
Володимир Григорович

Бондаренко
Олександр Іванович

.„>, , , , А

Ольга Па елі а на

' ,..- - Д" '....Існхо
Олена Андріївна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул. О.Гончара

с. Тарасівка,
вул.Вітянська

с. Тарасівка,
вул.Вітянська

с. Тарасівка,
вул.Я.Мудрого

с. Тарасівка,
вул.Березова

*-• •* *'^ '<<'' ' — >
вул.Березова

с.Нове,
вул.Польова

Площа
земельної
ділянки
0,0950га

0,1155га

0,0800га

0,1000га

0,1656га

• ( / * / . * _ . /

0 . \^ О / '̂ 4. і 1

№ рішення

№4 від 15.03.13р.

№4/1 від 15.03.13р.

№4/2 від 15.03.13р.

№4/3 від 15.03.13р.

№4/4 від 15.03.13р.

- • - - * - , І - л •> т ^

№4/6 від 15.03.13р

примітка

ОСГ

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівн й цінао

будівництво



&

9.

10.

Шевчук
Василь Дмитрович

Шевченко
Лариса Анатоліївна

Бондар
Іван Васильович

с. Тарасівка,
вул.Комарова

с. Тарасівка

с. Тарасівка,
вул.Березова

0,0845га

1,3540га

0,2334га

№4/7 від 15.03.1 Зр

№4/8 від 15.03.1 Зр

№4/9 від 15.03.13р.

будівництво

ЗОСГна
будівництво

будівництво

Сільський голова 7 В.Г.Сизон

Скиби Т.В.
Тел..31-194


