
Тарас1вська сшьська рада

Киево-Святошинського району КиТвсько'1 облает!

VII сес!я VI скликання

08 липня 2011 року с.Тарас!вка

II засщання

Всього депутатов - 30 чол.

>* Присутшх депутат!в- 21 чол.

Вщсутш: Пахалюк Т.М., Ткаченко Н.1., Петренко Р.В., Олшник Р.О.,

Росшський С.К., Терещук С.Б., Ольховатий С.К., Защитинський О.1.,

Богуславський А.Б.

Голова сесн Сизон В.Г.

Секретар сеси Ловягш А.П.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1.Про внесения змт до бюджету Тарасгвсъко! сиъсъко! ради на 2011 року.

2. Про внесения змт в ршення ХХУШ сесп У скликання вгд 28,12.2009 року та передачу

безкоштовно у приватну власшстъ земелъну дшянку для будгвництва та обслуговування

житлового будинку та господарсъких будшлъ I споруд гр.Александрович ОМ.

3. Про дозвт на аренду земельно! диянки гр.Александрович ОМ.

4.Про надання у постшне користування земельно! дглянки Тарасгвсъкт ЗОШ1-Ш

ступешв.

5.Про затвердження проекту землеустрою щодо вгдведення земельно! дглянки у

власшстъ.

6.Про дозвгл на змшу цтъового призначення з особистого селянсъкого господарства тд

будгвнщтво та обслуговування житлового будинку та господарсъких споруд.

7.Про надання дозволу на складання проекту тд будгвнщтво та обслуговування

житлового будинку та господарсъких будгвелъ / спорудгр. Степановш С.А.

8.Про надання дозволу на складання проекту вгдведення земельно! дтянки тд ведения

особистого селянського господарства.

9.Про мгсцеву програму «Питна вода Тарасгвсъко! сглъсъко!ради» на2011-2020 роки.

10.Про укладання договору оренди на нежитлове примщення в с.Тарасгвка, провулок

Островського, 4, ТОВ «Тр1мен Украша».

11.Про вгдповгдг на депутатсът запити.

1.СЛУХАЛИ: Про внесения змт до бюджету Тараывсъко!сшьськоИради на 2011 року.

ДОПОВ1ДАС: Талько О.О. - голова бюджетноТ ком!С11 Тарас1всько1 сшьсько!' ради.

Сизон В.Г. - сшьський голова, який ознайомив депутат!в з листом
Фшансового управл!ння Киево-Святошинсько! РДА.

ВИР1ШИЛИ: Провести змти в межах дох1дно1 частини загального фонду бюджету
Г пади нп 2011 пш чп ППУМНПК надхпджень дпдаткпкп)' дптаии. а соме:



,
•р

- збшьшити дохгдну частику загального фонду бюджету сшьськоИ ради по КЕКД

41020900- шин додашковг дошаци- 24097,00гривень.

2.Внести змти до видатково? частини загального фонду бюджету сшьськог ради на

2011 рш зарахунок надходження додатковог дотацп, а соме:

- ззбшьшити КФК 070101 КЕКВ 1111-15000,00 гривень, КЕКВ 1120-5445,00гриеень

- збшьшити КФК 110204 КЕКВ 1111- 2700,00 гривень, КЕКВ 1120 -952,00 гривень.

З.Затвердити штатт розписи бюджетных тдроздшв Тарас1всько1 сшьськоИ ради

(органа мжцевого управлшня, будинок культури, дитячий садок.) Пшення №1 додаешься.

2.СЛУХАЛИ: Про внесения змт в ршення ХХУШ сеси У скликання в1д 28,12.2009

року та передачу безкоштовно у приватну властстъ земельну дшянку для будгвництва та

обслуговування житлового будинку та господарсъких буд1велъ / споруд гр.Александрович

О.М,

ДОПОВ1ДАС: Олшник Т.В,- землевпорядник ТараслвськоТ сшьсько'1 ради

ВИР1ШИЛИ: Надати дозеш на передачу безкоштовно у приватну властстъ

земельну дшянку для буд1вництва та обслуговування житлового будинку та

господарсъких буд'гвелъ I споруд гр.Александрович О.М. Пшення №2 додаешься.

З.СЛУХАЛИ: Про дозвт на аренду земельно!дшянки гр.Александрович О.М.

ДОПОВ1ДА6: Олшник Т.В.- землевпорядник Тарас1всько'1 сшьсько!' ради

ВИСТУПИЛИ: 1ван1чев О.В..- голова ком!сп з питань благоустрою, житлово-

комунального господарства та зв»язку, який зауважив, що в тому район! плануеться

розм!щення екопарку.

ВИР1ШИЛИ : Надати дозеш на аренду земл1 гр.Александрович О.М. на 5 роме.

Ргшення №3 додаешься.

4.СЛУХАЛИ: Про надання у постшне користуеання земельно'1 дшянки Тараывсъкш

ЗОШ1-Ш ступешв.

ДОПОВ1ДАС: Сизон В.Г.- сшьський голова.

ВИР1ШИЛИ:Надати у постшне користуеання Тараывськш ЗОШ 1-Ш сшупешв

земельну дшянку зг1дно всшановлених меж.Ршення №4 додаешься.

5.СЛУХАЛИ: Про запгвердження проекту землеустрою щодо в1дведення земельних

дшяноку властсть.

ДОПОВ1ДАС: Ол1йник Т.В.- землевпорядник Тарас1всько1 сшьсько! ради.

ВИР1ШИЛИ: Ргшення №5-№5/3 та список додаешься.

,,»гл

6.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на змту цшьового призначення земельно'1 дшянки

гр.Стадтку М.М.

ДОПОВЩАС: Ол1йник Т.В.- землевпорядник Тарас!всько1 сшьсько! ради.

ВИР1ШИЛИ: Р'ииення №6 додаешься.

7.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на змту цшьового призначення з особистого

селянського господарства на землг промисловост1 та комерцп.

ДОПОВЩАС: Ол!йник Т.В.- землевпорядник Тарас1всько1 С1льсько'1 ради

ВИР1ШИЛИ: Ргшення №7 та список додаешься.

8. СЛУХАЛИ : Про дозеш на складання проекту землеустрою тд буд'шництво та

обслуговування житлового будинку та господарсъких будгвель / споруд гр.Степановш 6.А.

ДОПОВЩАС: Ол1йник Т.В.- землевпорядник Тарас1всько1 сшьсько'1 ради

ВИР1ШИЛИ: -.Ршення №8 додаешься.

9.СЛУХАЛИ : Про дозеш на складання проекту вгдведення земельно'! дшянки тд

особисте селянське господарство та тдив1дуальне саЫвництво.

ДОПОВЩАС: Олшник Т.В.- землевпорядник Тарас!всько1 с!льсько1 ради

№9 та список додаешься.



Ю.СЛУХАЛИ: Про мосцеву програму «Питна вода Тарасовськоо сольськоо ради» на

2011-2020 роки.

ДОПОВ1ДАС: Сизон В.Г. - сшьський голова, який ознайомив депутат!в з програмою.

ВИСТУПИЛИ: 1вашчев О.В.-депутат стьськоИ ради, який зауважие, що необхгдно

бгльше уваги звернути по питанию питног води в с.Нове.

Сизон В.Г.- стъсъкий голова, запропонував доповнити роздгл III пунктом:-

спроектувати та збудувати кювет по вулицг Чкалова в с.Нове.

ВИР1ШИЛИ: Рошення №10 та програма додаешься.

П.СЛУХАЛИ: Про укладання договору оренди на нежитлове примощення в

с.Тарас1вка, провулок Островського, №4 ТОВ «Тршен Украона».

ДОПОВ1ДАС: Сизон В.Г. - сшьський голова.

ВИР1ШИЛИ:Укласти договор оренди з ТОВ «Тромен Украона» з оплатою 10% вод

експертноо оцтки.

12.СЛУХАЛИ: В'гдповШ на депутатсьш запити депутата Твашчева О.В.

ДОПОВ1ДАС: Сизон В.Г. - сшьський голова, який ознайомив депутатлв з запитами

ж депутата 1ван1чева О.В.

- про каналЬацшну систему с.Тарас1вка та м.Боярка. (надана письмова в1дпов1дь на

запит).

- про офщшне введения посад пом1чнитв- консультантов депутатам сшьсько1 ради,

по даному запиту було проведено голосування: за-3 депутата, проти-15 депутатов,

утрималось - 3 депутата.

- про представництво депутатсько!групи «Гласшсть, законтсть, справедливость» у

постшних комшях. сшьськоИради, було запропоновано депутатам, ямхотши б перейти

до шших комшй, подати письмово заяви до регламентное ком1си де будуть розглянутг Ихш

заяви, пропозици комки подати на наступне заыдання сеси сшьськоИради.

- депутат 1вашчев О.В. -запропонував також встановити дошку «Зразковг садиби.»

- депутатами було поднято питания необходносто вирошення питань про бродячих

собак.

Тараавський стъський голова^ ^1^Чг*^ В.Г.СИЗОН



список

громадян на затвердження проекту землеустрою,

VII сес1я VIсклшання в1д 08.07.2011 року, Пзас1дання

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Пр1звище, 1м.»я

по батьковг

Плахотнюк

Олена 1ватвна

Костщин

Олександр Олександрович

Гороховський

Ярослав Втторович

Бережний

Роман Михайлович

Суздальцев

Олександр Петрович

Адреса земельно?

дшянки

с. Тарас1вка,

вул.П.Могили

с. Тараывка,

вул.Горького

с. Тарасгвка,

вул.Горького

с. Тараывка,

с. Тарас1вка,

вул..Корчагша, №29

Площа

земельно}

дшянки

0,1269га

0,0800га

0,1000га

0,0912га

0,0835га

№ р1шення

№5 в1д

08.07.11р.

№5/1 в1д

08.07.11р.

№5/2 в1д

08.07.11р.

№5/Зв1д

08.07.11р.

№5/4в1д

08.07.11р.

прим(тка

буд1вництво

ОСГ

ОСГ

ОСГ

буд1вництво

Сшьський голов В.Г.Сизон



список

громадян на змшу цшьового призначення земельно'1 дшянки з ОСГ на земл1

промисловостг та комерци,

VII сесгя VIскликання в1д 08.07.2011 року, Пзаыдання

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пр1звище, 1м. »я

по батьков1

Шшшин

Юрш Володимирович

Тищенко

Вшпгор Викторович

Щербак

Свген Леотдович

Дзюба

1гор Григорович

Мазуркевич

Григорш Свдокимович

Шульга

Андрш Петрович

Адреса земельно!

дшянки

с. Тарас1вка,

вул.Горького

с. Тарас'шка,

вул.бр.ЧмШв

с. Тараывка,

вул.бр.ЧмШв

с. Тараывка,

вул..Кшвська

с. Тарасшка,

вул..Кшвська

с. Тараывка,

вул.. Пар никое а

Площа

земельно!

дшянки

0,5000га

0,5000 га

0,1000га

0,1362 га

0,4000га

2,0505га

№р1шення

№7 вгд

08.07.11р.

№7/1 в1д

08.07.11р.

№7/2 в1д

08.07.11р.

№7/3 в1д

08.07.11р.

№7/4 в 1д

08.07.11р.

№7/5 в1д

08.07.11р.

примгтка

3 ОСГ на промисл. та

комерщю

3 ОСГ на промисл. та

комерцгю

3 ОСГ на промисл. та

комерщю

3 ОСГ на промисл. та

комерщю

3 ОСГ на промисл. та

комерщю

змти в план детально!

забудови

В.Г.Сизон



список

громадян на складання проекту землеустрою тд ОСГ, садгеництво

VIIсес'т VIскликання в1д 08.07.2011 року, II зас1дання

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПрЬвище, 1м. »я

по батьковг

Опанасенко

Микола Степанович

Калинська

Наталгя ОЛексивна

Дергачова

Л1д1я Олександргвна

Коблова

Зоя Степашвна

Васьшвська

Галина Олексивна

Бобко

Андрш Олександрович

Адреса земельно!

дшянки

с. Тараывка,

с.Нове

с.Нове

с.Нове

с. Тарасгвка,

вул..Юр1вська

с.Нове

Площа

земельно}

дшянки

0,0720га

0,4439га

0,5707га

0,5231 га

0,0890га

0,0825га

№р1шення

№9 в1д

08.07.11р.

№9/1 в1д

08.07.11р.

№9/2 в1д

08.07.11р.

№9/Зв1д

08.07.11р.

№9/4в1д

08.07.11р.

№9/5 в1д

08.07.11р.

примгтка

тд.сад1в.

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

ОСГ

Сшьський голова В.Г.Сшон
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