
Тарасівська сільська рада
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Києво-Святошинського району Київської області

XXIII сесія VI скликання

II засідання

06 червня 2013 року с.Тарасівка

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

Всього депутатів — ЗО чол.
Присутніх депутатів- 16 чол.

Відсутні : Сокур О.М., Гусейнова Н.Ю., Білінська Л.В., Пахалюк Т.М.,
Мерзленко Т.С., Гульчук Т.Ф., Сосонович М.В., Олійник Р.О., Кузьменко
В.Ф., Шевчук О.В., Петренко Р.В., Ткаченко Л.В., Защитинський О.І.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1. Про зміни до бюджету бюдлсету Тарасівської сільської ради на 2013 рік.

2.Про внесення інформації до словників іменованих об»єктів та словників
вулиць.

3.Розгляд заяв.
4.Про затвердження Програми організації оплачуваних громадських

робіт на 2013 рік на території Тарасівської сільської ради.
5.Різне.

1. 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 Тарасівської сільської ради.

ВИРІШИЛИ:!. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету
за рахунок вільного залишку на початок року на суму 100000,00грн., а саме:

-збільшити КФК160101 КЕКВ 2281-100000,00грн.
Рішення №1 додається.

2. СЛУХАЛИ: Про введення одиниці інструктора по роботі з молоддю до Будинку
культури.

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



ВИРІШИЛИ: Ввести штатну одиницю інструктора по роботі з молоддю до
Будинку культури з посадовим окладом в розмірі 1474,00грн. (9 розряд ЄТС)

В зв»язку з цим внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок
вільного залишку на початок року:

- збільшити КЕКВ 2111 на 10000,00грн.
КЕКВ 2120 на 3500,00грн.

Рішення №2 додається.

3. СЛУХАЛИ: Про незаконну виплату завідуючій ДНЗ «Віночок» Мазурець 1.1.
премій без узгодження сільського голови.

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

ВИРІШИЛИ: В ході проведення ревізії Тарасівської сільської ради встановлена
незаконна виплата завідуючій ДНЗ «Віночок» Мазурець І.І. (виплата премії без
узгодження із сільським головою (в сумі 10069,00грн.) Враховуючи вище викладене для
повного відшкодування вказаної суми не виплачувати завідуючій ДНЗ «Віночок»
Мазурець І.І. доплату за складність та напруженість в розмірі 50% посадового окладу (в
повному обсязі) та премії передбачені колективним договором та положенням про
преміювання.

Рішення №3- додається.

4. СЛУХАЛИ : Про внесення інформації до словників іменованих об»єктів та
словників вулиць.

ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова, який ознайомив депутатів з листом ДП
«Інформаційний центр» міністерства Юстиції України.

ВИРІШИЛИ: 3 червня 2013 року повідомляти ДП «Інформаційний центр»
міністерства Юстиції України про зміни у переліках вулиць та іменованих об»єктів
розташованих на території населених пунктів Тарсасівської сільської ради з
додаванням копії рішень сесій. При необхідності надати ДП «Інформаційний центр»
міністерства Юстиції Україниіснуючий словник переліку вулиць села Тарасівка та села
Нове.

Рішення №4 -та лист додається.

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

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №5 -5/11 та список додається.

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

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

7. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на скасування рішення гр.Боговик Н.М. щодо
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських
будівель та споруд в с. Тарасівка, вул.Садова.

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

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми організації оплачу вальних громадських
робіт на 2013 рік.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова, який ознайомив депутатів з рішенням
виконавчого комітету Тарасівської сільської ради та проектом Програми.

ВИРІШИЛИ .-Затвердити Програму організації оплачу вальних громадських робіт
на 2013 рік на території Тарасівської сільської ради та для виконання цих робіт
визначити 4 працівників.

Рішення №8 - та програма додаються.



9.СЛУХАЛИ: Про використання вантажного автомобіля перебуваю чого на
балансі Тарасівської сільської ради

ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Використовувати вантажний автомобіль ГАЗ, який перебуває на

балансі Тарасівської сільської ради для вивезення сміття з приватного сектора сіл
Тарасівна та Нове.Внести відповідні зміни до Програмиповодження з твердими
побутовими відходами на території сіл Тарасівна та Нове.

Рішення №9 - додається.

10.СЛУХАЛИ: Про погодження заходів по підготовці теплового господарства та
готовність об»єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного
призначення до роботи в осінньо - зимовий період 2013-2014 років.

ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г,-сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома.

11.СЛУХАЛИ: лист «Мисливське господарство» «Київське».
ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Прийнято до відома.
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Тарасівський сільський голова В.Г.СИЗОН
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список
громадян на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки ХХШсесія VI скликання IIзасідання від 06.06.2013року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Мілько
Ірина Олександрівна

Деркач
Володимир Олексійович

Лех
Юрій Володимирович

Дюкарев
Олег Миколайович

Дюкарев
Олег Миколайович

Ященко
Антон Сергійович

Ткаченко
Олег Андрійович

Щеголь
Сергій Іванович

Кумова
Тетяна Михайлівна

Адреса земельної
ділянки

с.Нове,
вул..Польова

с.Нове

с. Тарасівка,
вул..Садова

с.Нове,
вул..Л.Курбаса

с. Тарасівка

с. Тарасівка,
вул.Корчагіна

с.Нове,
вул.Квітнева

с. Тарасівка,
вулКомарова

с. Тарасівка,
вул. Комарова

Площа земельної
ділянки

0,0688га

0,1900га

0,1000га

0,1321га

0,1204га

0,0970га

0, 1264га

0,0788га

0, 0500га

№ рішення

№5
від 06.06.13р.

№5/1
від 06.06.1 Зр

№5/2
від 06.06.1 Зр

№5/3
від 06.06.1 Зр

№5/4
від 06.06.1 Зр

№5/5
від 06.06.1 Зр

№5/6
від 06. 06.1 Зр

№5/7
від 06.06.1 Зр

№5/8
від 06.06.1 Зр

примітка

ОСГ

ОСГ

будівництво

ОСГ

ОСГ

ОСГ

будівництво

ОСГ

ОСГ



І
10.

11.

12.

Малишенко
Олена Іванівна

Тихонова
Катерина Сергїівнв

Музіванов
Геннадій Юрійович

с. Тарасівка,
вул.Горького

с. Тарасівка,
вул.Горького

с.Нове

0,0812га

0,1717га

0, 1200га

№5/9
від 06.06.1 Зр

№5/10
від 06.06.1 Зр

№5/11
від 06.06.1 Зр

ОСГ

осг

будівництво

Сіль В.Г.Сизон



список
громадян на затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміни

цільового призначення земельної ділянки XXIII сесія VI скликання II
засідання від 06.06.2013року

№п/п

1.

2.

3,

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Микищенко
Вікторія Мироніена

Ольховата
Анелія Миколаївна

Скиба
Ольга Трохимівна

Костина
Тетяна Сергіївна

Чадько
Світлана Іванівна

Лахтадир
Сергій Леонідович

Рибачук
Михайло Сергійович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул.. Шевченка, №66

с.Нове,
вул.Сонячна

с. Тарасівка,
вул..Оспгровського, №1-а

с.Нове,
вул..Вербицького

с.Нове,
вул..Миколайчука

с.Нове,
вул..Незалежності, №11

с.Нове,
вул. С.Крушельницької

Площа земельної
ділянки

0,1200га

0,1256га

0,0600га

0,1270га

0,1261га

0,1264га

0,0650га

№ рішення

№6
від 06.06.13р.

№6/1
від 06.06.1 Зр

№6/2
від 06.06.1 Зр

№6/3
від 06.06.1 Зр

№6/4
від 06.06.1 Зр

№6/5
від 06.06.1 Зр

№6/6
від 06.06.1 Зр

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво

3 ОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво

Сільський голова
г

••
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В.Г.Сизон
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