
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

XXIV сесія VI скликання

02 липня 2013 року с.Тарасівка

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

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів- 20 чол.

Відсутні : Сокур О.М., Петренко Р.В., Гульчук Т.Ф., Шевчук О.В.,
Гусейнова Н.Ю., Російський С.К., Ткаченко Н.І., Ткаченко Л.В., Білінська
Л.В., Сосонович М.В.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1. Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2013 рік,
затвердження фінансових розпоряджень сільського голови, виплата премій.

2.Розгляд заяв.
З.Про складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

у власність територіальної громади з наступною передачею у користування,
згідно особистого строкового сервітуту.

4.Про укладання договору з переможцем конкурсу по наданню послуг з
утримання будинків.

5.Про надання відпустки сільському голові Сизому В.Г.
6. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про внесення зміни до видаткової частини загального фонду
бюджету Тарасівської сільської ради за рахунок вільного залишку на початок року на
суму 34000,00 грн.

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

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до видаткової загального фонду бюджету Тарасівської
сшьської ради за рахунок вільного залишку на початок року на суму 34000,00 грн., а саме:

- збільшити КФК 010116 КЕКВ 2111 - 25000,00 грн.
КЕКВ2120 - 9000,00 грн.

Та за рахунок помісячного перерозподілу видатків місцевого бюджету, а саме:
- збільшити КФК 010116 КЕКВ 2111 - 28000,00 грн. в липні;

КЕКВ 2120 - 10000,00 грн. в липні;



- зменшити КФК 010116 КЕКВ 2111 - 28000,00 грн. в серпні;
КЕКВ 2120 - 10000,00 грн. в серпні;

Рішення №1 додається.

2. СЛУХАЛИ: Про виплату премій державним службовцям та працівникам
централізованої бухгалтерії в розмірі посадового окладу до державних та професійних
свят.

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

ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на виплату премій державним службовцям та
працівникам централізованої бухгалтери в розмірі посадового окладу до державних та
професійних свят.

Рішення №2 додається.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансових розпоряджень сільського голови за
період з червня 2012 року по червень 2013 року.

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити фінансові розпорядження сільського голови за період з
червня 2012 року по червень 2013 року.

Рішення №3- додається.

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

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №4 -4/14 та список додається.

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

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №5 -5/16 та список додається.

6. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на скасування рішення гр.Савчук Т.Л. та
Погребному С.М., щодо земельних ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №6- №6/1 додається.

7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення дитячого майданчика в
с.Тарасівка по вул.Садова 2, релігійній громаді церква «Надія».

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова.
ВИРІШИЛИ :Надати дозвіл на розміщення дитячого майданчика в с. Тарасівна по

вул.Садова 2, релігійній громаді церква «Надія».
Рішення №7 додається.

8.СЛУХАЛИ: Про дозвіл на внесення змін до ПДП розробленого на території
Тарасівської сільської ради між: вул.Шевченка та вул.П.Могили гр.Богдану В.П.

ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на внесення змін до ПДП розробленого на території

Тарасівської сільської ради міме вул.Шевченка та вул.П.Могили гр.Богдану В.П.
Рішення №8- додається.

9.СЛУХАЛИ: Про дозвіл на внесення змін в генеральний план с.Нове по
вул.С.Крушельницької та вул.О.Кобилянської у зв»зку зі зміною цільового призначення
земельних ділянок.

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



ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на внесення змін в генеральний план с.Нове по
вул,С.Крушельницької та вул.О.Кобилянської у зв»зку зі зміною цільового призначення
земельних ділянок.

Рішення №9 - додається.

10.СЛУХАЛИ: Про складання проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність територіальної громади з наступною передачею у користування
згідно особистого строкового сервітуту

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок у власність територіальної громади з наступною передачею у
користування згідно особистого строкового сервітуту

Рішення №10 додається

11. СЛУХАЛИ: Про укладення договору з переможцем конкурсу по наданню послуг з
утримання будинків.

ДОПОВІДАЄ : Іванічев О.В. - голова комісії з питань благоустрою, житлово-
комунального господарства, транспорту та зв'язку, який ознайомив присутніх депутатів із
текстом договору та додатками.

ВИРІШИЛИ: 1.Затвердити договір про надання послуг з обслуговування будинків,
споруд та прибудинкових територій з додатками.

2.Доручити сільському голові Сизону В.Г. укласти договір про надання послуг з
обслуговування будинків, споруд та прибудинкових територій з комунальним
підприємством «Києво-Святошинська тепломережа» Київської обласної ради.

3.Комісії, що проводила обміри прибудинкових територій врахувати плоіцу
відмостки навколо будинків по виборчих округах МІ, №2, №26.

Рішення №11 - додається.

12.СЛУХАЛИ: Про надання відпустки сільському голові Сизону В.Г.
ДОПОВІДАЄ: Ловягін А.П. - секретар ради.
ВИРІШИЛИ: Надати сільському голові Сизону В.Г. чергову профвідпустку за 2012

рік з 08.07.2013 року, та надати передбачену законодавством матеріальну допомогу на
оздоровлення та на вирішення соціально-побутових проблем.

Рішення №12 додається.

13.СЛУХАЛИ: Лист завідуючої ДНЗ «Віночок» гр.Мазурець І.І. про тимчасове
призупинення діяльності ДНЗ «Віночок».

ДОПОВІДАЄ : Сизон В..Г.-сільський голова .
ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на тимчасове призупинення діяльності ДНЗ

«Віночок» з 01.08.2013 року по 31.08.2013 року у зв»язку з підготовкою закладу до нового
навчального року та проведення поточних ремонтів приміщень та груп дитячого садка.

Рішення №13 - додається.

14.СЛУХАЛИ: Лист Києво-Святошинського ФЕГГ про проведення
профілактичного обслуговування газових приладів в с.Тарасівка з 02.07.2013 року по
31.07.2013 року.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова .
До відома депутатів.

15.СЛУХАЛИ: Про видалення аварійних сухостійних дерев на прибудинковій
території по вул.Шевченка, №9-а та висадження нових 18 дерев.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В..Г.-сільський голова;'
До відома депутатів.
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список
громадян на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки XXIVсесія VIскликання від 02.07.2013року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6,

7.

8.

9.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Ковальчук
Сергій Григорович

Щеголь
Василь Петрович

Таратін
Олександр Іванович

Колосюк
Юлія Федорівна

Резніченко
Тамара Станіславівна

Тимошенко
Володимир Сергійович

Шевчук
Катерина Олексіївна

Вітько
Наталія Юріївна

Сотниченко
Марія Василівна

Адреса земельної
ділянки

с.Нове

с. Тарасівка,
вул.Ватутіна, №16

с.Нове,
вул. Ч калова, МІ 8-а

с. Тарасівка,
вул.. Комарова

с.Нове

с.Нове

с. Тарасівка,
вул. Садова

с. Тарасівка,
вул. Київська

с. Тарасівка,
вул. Радянська, №16

Площа земельної
ділянки

0,1500га

0,2211га

0,0317,82га

0,0612га

0,2100га

0,0850га

0, 0500га

0,1019га

0, 0855га

№ рішення

№4
від 02.07.13р.

№4/1
від 06.06. ІЗр

№4/2
від 02.07. ІЗр

№4/3
від 02.07. ІЗр

№4/4
від 02.07. ІЗр

№4/5
від 02.07. ІЗр

№4/6
від 02.07. ІЗр

№4/7
від 02.07. ІЗр

№4/8
від 02.07. ІЗр

примітка

ОСГ

будівництво

будівництво

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСг

ОСГ

будівництво



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Твердохліб
Олександр Олександрович

Стасюк
Юлія Володимирівна

Ковалишин
Василь Євгенович

Шевчук
Любов Василівна

Пальона
Поліна Володимирівна

Мушиков
Олег Михайлович

с.Нове

с.Нове

с. Тарасів ка

с.Нове
вул. О.Кобилянської

с.Нове

с.Нове

0,0620га

0, 0300га

0, 0680га

0,0900га

0, 1270,67га

0, 0570га

№4/9
від 02.07.13р

№4/10
від 02.07.1 Зр

№4/11
від 02.07.13р

№4/12
від 02.07. ІЗр

№4/13
від 02.07. ІЗр

№4/14
від 02.07. ІЗр

ОСГ

осг

ОСГ

осг

осг

осг

Сільський голова В.Г.Сизон



список
громадян на затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміни
цільового призначення земельної ділянки XXIV сесія VI скликання засідання

від 02.07.2013року

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Дем»яненко
Юрій Миколайович

Горбач
Тетяна Вікторівна та

Яковенко
Валентина Володимирівна

Петриченко
Наталія Іванівна

Кириченко
Василь Романович

Годунок
Надія Сергіївна

Волк
Марина Олександрівна

Червоненко
Андрій Анатолійович

Адреса земельної
ділянки

.Нове,
вул. Ч кало в а, №16

с.Нове,
вул. Чкалова, №16

с. Тарасівка,
вул..Леніна, №58

с. Тарасівка,
вул..Київська, №30-а

с. Тарасівка,
вул. .Жовтневої
революції, №28

с. Тарасівка,
вул.. Червона

с.Нове,
вул. Сагайдачного

Площа земельної
ділянки

0,1173га

0,0141га

0,1900га

0,1238га

0,1914га

0,0750га

0,1518га

№ рішення

№5
від 02.07.13р.

№5/1
від 02.07.1 Зр

№5/2
від 02.07.1 Зр

№5/3
від 02. 07.1 Зр

№5/4
від 02. 07.1 Зр

№5/5
від 02.07.1 Зр

№5/6
від 02.07.1 Зр

примітка

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

ЗОСГна
будівництво



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Цибулько
Олена Олександрівна

Варяниця
Микола Хрисанфович

Тарасова
Валентина Іванівна

Присяжнюк.
Михайло Михайлович

Соколов
Анатолій Іванович

Довбаш
Надія Йосипівна

Безнос
Крістіна Віталіївна

Горковчук
Віталій Дмитрович

Сухенко
Олег Васильович

Цибулян
Валерій Васильович

с.Нове,
вул. Боярська

с. Тарасів ка,
вул..Довженка, №17

с.Нове,
вул.Є.Гуцала

с.Нове,
вул.Вербицького

с. Тарасівка,
пр.. Вишневий, №6

с. Тарасівка,
вул..Шевченка

с. Тарасівка,
вул..Шкільна б/н

с.Нове,
вул.Дружби народів

с. Тарасівка,
вул..Корчагіна, №19-а

с.Нове,
с/т «Грушевий»

0,1500га

0,1600га

0,1627га

0,1281га

0,1412га

0,0653га

1,1423га

0,1323га

0,0767га

0,0803га

№5/7
від02.07.13р

№5/8
від 02.07.1 Зр

№5/9
від 02. 07.1 Зр

№5/10
від 02.07.1 Зр

№5/11
від 02.07.13р

№5/12
від 02.07.1 Зр

№5/13
від 02.07.1 Зр

№5/14
від 02. 07.1 Зр

№5/15
від 02. 07.1 Зр

№5/16
від 02.07.13р.

ЗОСГна
будівництво

будівництво

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво
будівництво

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво
будівництво

ОСГ

Сільський голова В.Г.Сизон
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