
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

УШсесія VI скликання

II ЗАСІДАННЯ

21 жовтня 2011 року с.Тарасівка

Всього депутатів - ЗО чол.
Присутніх депутатів-18 чол.

Відсутні: Докійчук С.І, Ткаченко Н.І., Петренко Р.В., Огороднік В.І.,
Російський С.К., Шевчук О.В., Ольховатий С.К., Защитинський О.І.,
Агафонніков О.О., Білінська Л.В., Мерзленко Т.С., Гульчук Т.Ф.

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

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :
1. Про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 9 місяців 2011 року.
2.Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2011 року.
3. Розгляд заяв.
4.Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 9 місяців 2011
року.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І. - головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:Гуцуляк С.П.- депутат сільської ради, з питанням скільки працівників у
будинку культури села.

Іванічев О.В.- депутат сільської ради з питанням чому перевиконання надходжень?

ВИРІШИЛИ Затвердити виконання дохідної частини бюджету сільської ради за 9
місяців 2011 року в сумі 3587220 грн. в тому числі загальний фонд 3153167, спеціальний
фонд 434053грн, в пьч. плата за послуги 54582 грн., інші власні надходження (благодійна
допомога) 20233грн., транспортний збір30026 грн., єдиний податок 221776 грн., та
виконання видаткової частини бюджету в сумі 2713824 грн. , з них загальний фонд -
2500526 грн., спеціальний фонд 213298грн.

(Рішення №1 додається).



2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради на 2011 рік.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер сільської ради.
ВИСТУПИЛИ:Кузьменко В.Ф.- депутат сільської ради з пропозицією виділити

кошти на ремонт вулиці Вишнева в селі Нове.
Сизон В.Г.- сільський голова, який надав відповідь, що заборонено використовувати

кошти на ремонт нових вулиць.
Гуцуляк С.П.- депутат сільської ради, підняла питання про ремонт дахів та димарів

по вулиці Шевченка в селі Тарасівка.
Сизон В.Г.- сільський голова роз"яснив, що на дані роботи складно знайти підрядника,

як тільки він буде знайдений роботи обов'язково будуть проведені.
Шевченко Л.В. - депутат сільської ради запропонувала згідно прийнятої програми

"Турбота" закласти кошти до Дня інвалідів для даної категорії жителів, по 100 гривень на
коленого, згідно списку, що додається.

ВИРІШИЛИ: 1.Провести зміни в межах дохідної частини загального фонду бюджету
сільської ради на 2011 рік за рахунок надходжень.

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду за рахунок надходжень
бюджету сільської ради на 2011 рік в сумі 224500,00грн.

З.Згідно програми "Турбота" передбачити кошти до Дня інвалідів, по ІОО(сто)
гривень кожному, згідно поданого списку.

Рішення №2 додається.

З.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник Тарасівської сільської ради
ВИРІШИЛИ : Надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок.
Рішення №3- №3/5 та список додається.

4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник Тарасівської сільської ради
ВИРІШИЛИ:Надати дозвіл на зміну цільового призначення земельних ділянок.
Рішення №4- №4/6 та список додається.

5.СЛУХАЛИ: Про складання технічної документації для передачі земельної ділянки у
приватну власність гр. Шекері О.І.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник Тарасівської сільської ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення №5 додається.

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою відведення земельних ділянок.
ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник Тарасівської сільської ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення №6-№6/8 та список додається.

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки в оренду гр. Тхорівському В.В.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник Тарасівської сільської ради
ВИРІШИЛИ: Рішення №7 додається.

8. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку
гр.Коломійчук К.К. та Тарасівській ЗОШІ-НІ ступенів.

ДОПОВІДАЄ: Олійник Т.В.- землевпорядник Тарасівської сільської ради
ВИРІШИЛИ: .Рішення №8 - №8/1 додається.



ГРП.
9.СЛУХАЛИ : Лист садового товариства "Грушевий" про погодження розміщення

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова.
ВИРІШИЛИ.-Рішення №9- додається.

10.СЛУХАЛИ: Про розробку технічної документації щодо складання державного акту
на право постійного користування земельною ділянкою Державному територіальному-
галузевому об'єднанню "Південно-Західна залізниця".

ДОПОВІДАЄ:. Сизон В.Г. - сільський голова
ВИРІШИЛИ: Лист та рішення №10 додається.

11.СЛУХАЛИ: Лист Товариства з обмеженною відповідальністю "Київоблпреса".
ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.

ВИРІШИЛИ:Лист та рішення №11 додається.

12.СЛУХАЛИ: Лист комунального
тепломережа ".

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: Рішення №12 додається.

підприємства "Києво-Святошинська

13. СЛУХАЛИ : Положення "Про громадських інспекторів з питань охорони
навколишнього середовища та земельних питань."

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова.
ВИРІШИЛИ: -.Положення та рішення №13- додається.

14.СЛУХАЛИ: Керівника відділу агроекологіїННЦ "Інститут землеробства НААН"
ВИСТУПИЛИ: Сизон В.Г. -- сільський голова, який запропонував вивчити питання

проведення централізованого аналізу води в громадських криницях та водоймах.
ВИРІШИЛИ: Лист та рішення №14 додається.

Тарасівський сільський голова ИЗОН



список
громадян, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою,

відведення земельних ділянок
VIII сесія VI скликання від 21.10.2011 року

ПЗАСІДАННЯ

№п/п

1.

2.

3.

4.

4.

5.

Прізвище, їм.» я
по батькові

Гриппа
Олексій Миколайович

Музика
Сергій Броніславович

Атрашкевич
Євгенія Валерїївна

Сокур
Юрій Олегович

Гомон
Лідія Степанівна

Толстих
Анна Сергіївна

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Високовольтна 2

с. Тарасівка,
вул..Котляревського

с. Тарасівка,
вул..Котляревського

с.Нове,

с.Нове,
вул..Незалежності

с.Нове, С/Т
«Грушевий»

Площа
земельної
ділянки
0,0908 га

0,0700га

0,0187га

0,0600га

0,0210га

0,0300га

№ рішення

№3 від
21.10.11р.
№3/1 від

21.10.11р.

№3/2 від
21.10.11р.
№3/3 від

21.10.11р.
№3/4 від
21.10.11р.
№3/5 від

21.10.11р.

примітка

будівництво

будівництво

ОСГ

ОСГ

ОСГ
ВІДМОВА

ОСГ

Сільський голова іі Сизон



список
громадян, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок

VIII сесія VI скликання від 21.10.2011 року
II засідання

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Кириченко
Василь Романович

Форіні
Олександру

Володимировичу
Сливка

Валентина Йосипівна
Митяй

Олександр Федорович
Рак

Андрій Петрович

Бондар
Тарас Юрійович

Митяй
Олександр Федорович

Адреса земельної
ділянки

с. Тарасівка,
вул..Київська, №30-а

с.Нове, с/т
«Грушевий»

с.Нове, с/т
«Грушевий»
с.Нове, с/т

«Грушевий»
с. Тарасівка,

с. Тарасівка,
вул..Київська
с.Нове, с/т

«Грушевий»

Площа
земельної
ділянки
0,0126га

0,1000га

0,1000га

0,1197га

0,1292га

0,0600га

0,1198га

№ рішення

№4 від
21.10.11р.
№4/1 від

21.10.11р.

№4/2 від
21.10.11р.
№4/3 від

21.10.11р.
№4/4 від

21.10.11р.

№4/5 від
21.10.11р.
№4/6 від

21.10.11р.

примітка

3 ОСГ на розміщення
об»єкта обслуговування

3 ведення садівництва на
будівництво

3 ведення садівництва на
будівництво

3 ведення садівництва на
будівництво

3 ОСГ на
будівництво

3 ОСГ на
будівництво

3 ведення садівництва на
будівництво

Сільськ В.Г.Стон



список
громадян, щодо затвердження проекту землеустрою земельних ділянок

VIII сесія VI скликання від 21.10.2011 року

Мп/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Прізвище, ім.»я
по батькові

Камінська
Валентина Ясиківна

Христенко
Лариса Борисівна

Зубченко
Олена Миколаївна

Обштат
Максим Миколайович

Джаран
Наталія Степанівна

Іванов
Олександр Сергійович

Ковалішина
Наталія Петрівна

Дженжера
Віта Юріївна

Адреса земельної
ділянки

с.Нове,
вул..Кобилянської

с.Нове,
вул.Боярська
с. Тарасівка,
вул.. Червона

с.Нове,
вул.. Свяпгошинська

с.Нове,
вул..Свяпгошинська

с.Нове,
вул..Сонячна

с.Нове,
вул..Квіпгнева

с.Нове,
вул..Кочергіна, №1

Площа
земельної
ділянки
0,0913 га

0,1355га

0,1347га

0,1000га

0,1000га

0,1005га

0,1264га

0,1050га

№ рішення

№6 від
21.10.11р.
№6/1 від

21.10.11р.
№6/2 від

21.10.11р.
№6/3 від

21.10.11р.
№6/4 від

21.10.11р.

№6/5 від
21.10.11р.
№6/6 від

21.10.11р.

№6/7 від
21.10.11р.

примітка

ОСГ

ЗОСГна
будівництво

ЗОСГна
будівництво
будівництво

будівництво

будівництво

будівництво

будівництво



9. Клименко
Сергій Петрович

с.Нове,
вул.. Святошинська

0,1000га №6/8 від
21.10.11р.

будівництво

Сільський голова .Г. Сизон


