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Реестра Ц1Я

депутата Вгго-ПоштовоТ сшьськоТ ради 

3-я позачергова сес1я 7-го скликання



ПОР ЯДОК ДЕННИИ:

1. Про затвердження Бюджету Вгго-Поштово! сгльсько! ради на 2016 р!к.
2. Розгляд затвердження Регламенту Вгго-1 кнптово! сгльсько! ради 7-го скликання.
3. Про затвердження Положения про постшш депутатски ком1сп ВНо-Поштово! 

сшьсько! ради.
4. Про внесения змш до Бюджету ВНо-Поштово! сшьсько! ради на 2015 р1к.
5. Розгляд заяви Лупехи А. Ю. про надання матер1ально! допомоги.
6. Розгляд заяви Сшельниченко А. Н. про надання матер1ально! допомоги.
7. Розгляд акту депутаДв Кучеренко С. В. та Пацьори Л. В. про надання матер1ально! 

допомоги Горбатенко В. Ф.
8. Розгляд заяви Корецько! М. А.про надання матер1ально! допомоги.
9. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Зелшському Б. С.
10. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Лисенко С. Л.
11. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Собуз В. О.
12. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Томашуку €. I.
13. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Борисову А. О.
14. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Якимчуку П. К.
15. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Казьмдрчуку В. М.
16. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1алъно! допомоги 

Косумбетову I. С.
17. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матергальноТ допомоги 

Слшченку А. В.
18. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання материально! допомоги 

Рябоконь О. А.
19. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Гаюку I. Я.
20. Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! допомоги 

Радченку О. А.
21. Розгляд заяви Кал1стратова Ф. В. про надання матер1ально! допомоги.
22. Розгляд заяви Пилипенка В. Ю. про надання матер1ально! допомоги.
23. Розгляд заяви Кокогш А. О. про надання матер1ально! допомоги.
24. Розгляд заяви Нпатенка О. М. про надання матер1ально! допомоги.
25. Розгляд заяви Гагелева О. Ю. про надання матер1ально! допомоги.
26. Розгляд заяви Глухого М. П. про надання матер1ально! допомоги.
27. Розгляд заяви Самусенко А. В. про надання матер1ально! допомоги.
28. Розгляд заяви Кривулько С. Д. про надання матер1ально! допомоги.
29. Про внесения змш до складу земельно!' ком1си.
30. Про внесения змш до Генерального плану населених пункпв.
31. Розгляд заяви НанавовоУ Л. А. гцодо надання земельно!' дтянки т д  саддвництво.
32. Розгляд заяви Нанавова С. Р. гцодо надання земельно!' дшянки гид саддвництво.
33. Розгляд заяви Нанавова А. С. гцодо надання земельно!' дшянки пщ сад1вництво.
34. Розгляд заяви Коберника А. М. гцодо надання земельно! дшянки гид сад1вництво.



35. Розгляд заяви Якимчука П. К. про видшення земельно!- дшянки для будхвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель 1 споруд.

36. Розгляд заяви Слхпченка А. В. про видшення земельно!- дшянки для будхвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.

37. Розгляд заяви Казмирчука В. М. про видшення земельно!- дшянки для будхвництва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.

38. Розгляд заяви Гаюка I. Я. про видшення земельно! дшянки для будхвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.

39. Розгляд заяви Петренка Р. П. про видшення земельно! дшянки для будхвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.

40. Розгляд заяви Калхстратова Ф. В. про видшення земельно! дшянки для будхвництва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.

41. Розгляд заяви про надання земельно! дшянки у власнхсть Тонкеля О. Л.
42. Розгляд заяви Домбровського Я. В. про видшення земельно! дшянки для

будхвництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.
43. Розгляд заяви Рябоконь О. А. про видшення земельно! дшянки для будхвництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.
44. Розгляд заяви Глущак Л. А. про надання земельно! дшянки для будхвництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель х споруд.
45. Розгляд заяви Крамаренка О. Г. щодо скасування попереднього рхшення

№ 29-15 29 сесх! 6 скликання вхд 29.04.2014 року.
46. Розгляд заяви про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

вхдведення земельно! дшянки у власнхсть Крамаренко О.Г.
47. Розгляд заяви 1ванчука О. М. щодо скасування поцереднього рхшення

№ 35-79 вхд 02.07.2015 року.
48. Розгляд заяви Кощенка М. П. про надання дозволу на розробку проекту

землеу строю для передачх земельно! дшянки у власнхсть по
вул. Сосновхй, 5, в с. Юрхвка.

49. Розгляд зави Богданова О. К. про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою для передачх земельно! дшянки у власнхсть в межах
с. Вхта-Поштова.

50. Розгляд заяви Зубченко Л. В. про затвердження проекту землеустрою для передачх 
земельно! дшянки у власнхсть для ведения особистого схльського господарства в с. 
Юрхвка.

51. Розгляд зави Слюсаря С. М. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
для передачх земельно! дшянки у власнхсть в межах 
с. Вхта-Поштова.

52. Розгляд заяви Таранюка С. В. про затвердження проекту землеустрою для передачх 
земельно! дшянки у власнхсть по вул. Довженка в с. Юрхвка.

53. Розгляд зави Закревсько! О. В. про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою для передачх земельно! дшянки у власнхсть в межах
с. Вхта-Поштова.

54. Розгляд заяви Скхпи С. О. про затвердження проекту землеустрою для передачх 
земельно! дшянки у власнхсть по вул. вул. Зорянхй, 134, ГО ОСТ «Дружба-1», в с. 
Юрхвка.

55. Розгляд заяви Петренка О. А. про затвердження проекту землеустрою для передач! 
земельно! дшянки у власнхсть для ведения особистого схльського господарства по 
вул. Молодхжнхй в межах с. Юрхвка.

56. Розгляд заяви Савченко О. В. про затвердження проекту землеустрою для передачх 
земельно! дшянки у власнхсть для будхвництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих будхвель х споруд по вул. Тарасхвськхй, 26, с. Юрхвка.



57. Розгляд заяви Шпака I. I. про затвердження проекту землеустрою для передач! 
земельно!' дшянки у власшсть для ведения особистого сшьського господарства по 
вул. Вересневш, с. ЕИта-Поштова.

58. Розгляд заяви Коваленка С. М. про затвердження проекту землеустрою для 
передач! земельно! дшянки у власшсть для буд1вництва та обслуговування 
житлового будинку, господарчих будгвель ! споруд по вул. Швденнш, с. Юр1вка.

59. Розгляд заяви Беспалого М. С. про затвердження проекту землеустрою для передач! 
земельно! дшянки у власшсть для ведения особистого сшьського господарства по 
вул. Довженка, 2, с. Юр1вка.

60. Розгляд заяви Старика М. В.Про затвердження проекту землеустрою для передач! 
земельно! дшянки у власшсть для буд!вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш в с. Юр!вка.

61. Розгляд заяви Зшовенко А. В. про затвердження проекту землеустрою для передач! 
земельно! дшянки у власшсть для буд!вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд!вель 1 споруд по вул. Зорянш, 2, 
с. Юр1вка.

62. Розгляд скарг громадян щодо пройду М1Ж вул. Карла Маркса 1 вул. В!дродження в 
с. Вгга-Поштова Киево-Святошинського району Кшвсько! область

63. Розгляд заяви Когценка М. П. про надання земельно! дшянки Когценку М. П. для 
ведения особистого селянського господарства площею 0,05 га по вул. Сосновш в с. 
Юр1вка.

64. Розгляд заяви Терегценка М. М. про затвердження проекту землеустрою для 
передач! земельно! дшянки у власшсть для буд1вництва та обслуговування 
житлового будинку, господарчих б уд! ведь 1 споруд по вул. Кооперативы ш. 112, в с. 
Юр1вка.

65. Розгляд заяви Федорова В. В. про затвердження проекту землеустрою для передач! 
земельно! дшянки у власшсть для ведения особистого сшьського господарства в с. 
Юр1вка.

66. Розгляд заяви Слчкаренка В. О. щодо надання в тимчасове користування кеудобш.
67. Розгляд заяви Насшника С. В.
68. Розгляд заяви Юр1всько! ЗОШ про звшьнення вщ податку.
69. Розгляд заяви Нанавово! О. Г. щодо надання земельно! дшянки для садтництва.
70. Розгляд заяви Закревсько! О. В. щодо надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо вщведення земельно! дшянки у власшсть для буд^вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель ! споруд.

71. Розгляд заяви Гури П. В. про надання земельно! дшянки для шдивщуального 
дачного буд1вництва.

72. Розгляд пропозицп сшьського голови Шульгина Д. Ю. щодо внесения змш до 
складу Виконавчого комйету Вйо-Поштово! С1льсько! ради.



1 .СЛУХАЛИ : Про затвердження Бюджету ВНо-ПоштовоУ сшьськоУ ради на 
2016 рис
ВИСТУПИЛИ : головний бухгалтер Вшт-ПоштовоУ сшьськоУ ради Козж Р. П. дов1в до 
депутата проект р1шення про затвердження бюджету Вгго-ПоштовоУ сшьськоУ ради на 
2016 р1к, а саме:
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. вишс на голосування пропозищю затвердили бюджет 
ВИо-ПоштовоУ сшьськоУ ради на 2016 рис.
Депутата одноголосно шдтримали дану пропозищю.
ВИР1ШИЛИ : Ранения додаеться.

2. СЛУХАЛИ : Розгляд затвердження Регламенту Што-ПоштовоУ сшьськоУ ради 
7-го скликання.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючоУ депутатськоУ бюджетноУ комюй' Пекарський П. В. 
дов1в до депутата проект ршення про затвердження Регламенту ВНо-ПоштовоУ сшьськоУ 
ради 7-го скликання.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. вишс запропонований проект р1шення на голосування. 
Депутати одноголосно шдтримали дану пропозищю.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

3. СЛУХАЛИ : Про затвердження Положения про постшш депутатсыа ком1Сп 
В1то-П оштово1 сшьськоТ ради.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно Д1ЮЧ01 депутатськоУ бюджетноУ комлей' Пекарський П. В. 
дов1в до депутат1в проект р1шення про затвердження порядку визначення розм^ру пайовоУ 
участ1 (внеску) замовниюв буд1вництва, його залучення та використання на розвиток 
шженерно-транспортноУ та соц1альноУ 1нфраструктури С1Л ВИа-Поштова та ЮрУвка. 
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. вишс запропонований проект р1шення на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Р1шення додаеться.

4. СЛУХАЛИ : Про внесения змзн до Бюджету Вгго-ПоштовоУ сшьськоУ ради на 2015 р!к. 
ВИСТУПИЛИ : головний бухгалтер Вгго-ПоштовоУ схльськоУ ради Коз1к Р. II. дов!в до 
депутат! в проект р1шення Про внесения змш до Бюджету В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради на 
2015 рнс.
СУльський голова, Шульган Д. Ю. вин1с запропонований проект р1шення на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.

5. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Лупехи А. Ю. про надання матер1альноУ допомоги.

ВИСТУПИЛИ : голова постшно ддачо'У депутатськоУ бюджетноУ ком1С11 Пекарський . 
зачитав заяву Лупехи А. Ю. про надання матер1альноУ допомоги у зв’язку з Л1куванням та 
проведениям операщУ на ощ, ком1С1ею запропоновано надати матер1альну допомогу в 
розм1р1 1000 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. вишс погодження дано'У заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Рйнення додаеться.



6 . СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Сшельниченко А. Н. про надання матергально! допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дшчо! депутатсько! бюджетно! комюп Пекарський П.В. 
зачитав заяву Сшельниченко А. Н. про надання матер1ально! допомоги, комю1ею 
запропоновано надати матер1альну допомогу в розм1р1 1000 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано!- заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рппення додаеться.

7. СЛУХА ЛИ : Розгляд акту депутаЛв Кучеренко С. В. та Пацьори Л. В. про надання 
матер1ально! допомоги Горбатенко В. Ф.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дшчо! депутатсько'1 бюджетно! ком1сй' Пекарський П.В. 
зачитав акт депутаЛв Кучеренко С. В. та Пацьори Л. В. про надання матер1ально! 
допомоги Горбатенко В. Ф., комю1ею запропоновано надати матергальну допомогу в 
розм1р1 1000 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. вишс погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ишення додаеться.

8. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Корсцько! М. А.про надання матер1ально! допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючоТ депутатсько! бюджетно! комюп Пекарський П.В. 
зачитав заяву про надання матергально! допомоги Корецькш М. А., комю1ею 
запропоновано надати матер1альну допомогу в розм1р1 1000 грн. Сшьський голова, 
Шульган Д. Ю. вишс погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

9. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! 
допомоги Зелшському Б. С.

ВИСТУПИЛИ : голова постшно дночо! депутатсько! бюджетно! ком1сй' Пекарський П.В. 
зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги
Зел1нському Б. С. як учаснику АТО, комю1ею запропоновано надати матер!альну 
допомогу до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даного акту на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ршення додаеться.

10. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання 
матер1ально! допомоги Лисенко С.Л.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! бюджетно! комюп Пекарський П.В. 
зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги
Лисенко С.Л. як учаснику АТО, комЮею запропоновано надати матер1альну допомогу до 
дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.



11. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання матер1ально! 
допомоги Собузу В.О.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! бюджетно! комюп Пекарський 
П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги
Собузу В.О. як учаснику АТО, комю1ею запропоновано надати матер1альну допомогу 
до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рйпеиня додаеться.

12. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. про надання материально! 
допомоги Томашуку С.1.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дшчо! депутатсько! бюджетно! комюп Пекарський 
П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги
Томашуку С.1. як учаснику АТО, комююю запропоновано надати матер1альну
допомогу до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рйпення додаеться.

13. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. про надання матер1альноТ 
допомоги Борисову А.О.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дЮчо! депутатсько! бюджетно! комюп
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Борисову А.О. як учаснику АТО, комЮею запропоновано надати матергальну
допомогу до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ршення додаеться.

14. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. про надання матер1ально! 
допомоги Якимчуку П.К.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! бюджетно! комюп
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Якимчуку П.К. як учаснику АТО, комЮею запропоновано надати матер1альну
допомогу до дня ЗС Украши в розмгр! 500 грн.
С1льський голова, Шульган Д.Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рннення додаеться.

15. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. про надання матер1ально! 
допомоги Казьм1рчуку В. М.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно ддачо! депутатсько! бюджетно! комюп
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Казьм1рчуку В. М. як учаснику АТО, комюгею запропоновано надати матер1альну 
допомогу до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д.Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : РЮення додаеться.



16. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. про надання матер1ально! 
допомоги Косумбетову 1.С.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дЮчо! депутатсько! бюджетно!' комюп
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Косумбетову 1.С. як учаснику АТО, комю!сю запропоновано надати матер1альну 
допомогу до дня ЗС Украши в розм!р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д.Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рппення додаеться.

17. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. про надання матер1ально! 
допомоги Слшченку А.В.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! бюджетно! комки
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Слшченку А.В. як учаснику АТО, комЮею запропоновано надати матер1альну 
допомогу до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д.Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

18. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. про надання матер1ально! 
допомоги Рябоконь О.А.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д 1Ю чо! депутатсько! бюджетно! комюп
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Рябоконь О.А. як учаснику АТО, комЮею запропоновано надати матер^альну 
допомогу до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д.Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

19. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського Г1. В. про надання матер1ально! 
допомоги Гаюку 1.Я.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1Ючо! депутатсько! бюджетно! комюп’
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Гаюку 1.Я. як учаснику АТО, комЮею запропоновано надати матер)альну допомогу до 
дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д.Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШЛИЛИ : Ргшення додаеться.

20. СЛУХАЛИ : Розгляд звернення депутата Пекарського П. В. про надання материально! 
допомоги Радченку О.А.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! бюджетно! комюп
Пекарський П.В. зачитав клопотання щодо надання матер1ально! допомоги 
Радченку О.А. як учаснику АТО, комЮею запропоновано надати матер1альну 
допомогу до дня ЗС Украши в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д.Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.



21. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Калютратова Ф. В. про надання матер1альноУ допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо'У депутатсько! бюджетно'У комюй' Пекарський 
П.В. зачитав заяву Калютратова Ф. В. про надання матер1альноУ допомоги як учаснику 
АТО, комююю запропоновано надати матерхальну допомогу до дня ЗС УкраУни в 
рОЗМ1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рипення додаеться.

22. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Пилипенка В. Ю. про надання матер1альноУ допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючоУ депутатськоУ бюджетно'У комюГУ Пекарський 
П.В. зачитав заяву Пилипенка В. Ю. про надання матер1ально'У допомоги як учаснику 
АТО, комю1€ю запропоновано надати матер1альну допомогу до дня ЗС УкраУни в 
розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рипення додаеться.

23. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Кокоий А. О. про надання матер1альноУ допомоги.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно ддачоУ депутатськоУ бюджетно'У комюГУ
Пекарський П.В. зачитав заяву Кокоий А. О. про надання матер1альноУ допомоги як 
учаснику АТО, комю1ею запропоновано надати матер1альну допомогу до дня 
ЗС УкраУни в розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ишення додаеться.

24. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Нштенка О. М. про надання матер1альноУ допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючоУ депутатськоУ бюджетно'У комюй' Пекарський 
П.В. зачитав заяву Нттенка О. М. про надання матер1ально'У допомоги як учаснику 
АТО, комю1ею запропоновано надати матер1альну допомогу до дня ЗС УкраУни в 
розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

25. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Гагелева О. Ю. про надання матер1альноУ допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно ддачоУ депутатськоУ бюджетно'У комюх'У Пекарський 
П.В. зачитав заяву Гагелева О. Ю. про надання матер1ально'У допомоги як учаснику 
АТО, комю1ею запропоновано надати матер1альну допомогу до дня ЗС УкраУни в 
рОЗМ1р] 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ншення додаеться.

26. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Глухого М. П. про надання матер1альноУ допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1Ючо’У депутатськоУ бюджетно’У комюУУ Пекарський 
П.В. зачитав заяву Глухого М. П. про надання матер1ально'У допомоги як учаснику 
АТО, комШею запропоновано надати матер1альну допомогу до дня ЗС УкраУни в 
розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування.



Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

27. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Самусенко А. В. про надання матер1ально'У допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дшчо'У депутатськоУ бюджетно'У комюй' Пекарський 
П.В. зачитав заяву Самусенко А. В. про надання матер1альноУ допомоги як учаснику 
АТО, ком1С1ею запропоновано надати матер1альну допомогу до дня ЗС УкраУни в 
розм1р1 500 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

28. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Кривулько С. Д. про надання матер!альноУ допомоги. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дпочоУ депутатськоУ бюджетно']' комюй' Пекарський 
П.В. зачитав заяву Кривулько С. Д., звернення депутата Впо-ПоштовоУ сшьськоУ ради 
Уванчука С. М. про надання матер1альноУ допомоги, комю1ею запропоновано надати 
матер1альну допомогу в розм1рх 1000 грн.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ршення додаеться.

29. СЛУХАЛИ : Про внесения змш до кер1вного складу земельноУ комюГУ.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дпочоУ земельноУ комюй- Пацьора О. В. повщомив 
про те, гцо вщмовляеться вщ виконування обов’язюв голови земельноУ комюГУ В1то- 
ПоштовоУ с1льськоУ ради та замють себе пропонуе кандидатуру Пацьори Р. В.. 
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ршення додаеться.

30. СЛУХАЛИ : Про внесения змш до Генерального плану населених пункт1в. 
ВИСТУПИЛИ : сшьський голова Шульган. Д. Ю. запропонував внести змш и до 
генеральних плашв с. В!та-Поштова та с. Юр1вка шляхом зб1льшення територп 
земельноУ площ!.
Проголосували: одноголосно.
ВИРХШИЛИ : Р1шення додаеться.

31. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви НанавовоУ Л. А. щодо надання земельноУ дшянки шд 
сад1вництво.
ВИСТУПИЛИ : голова посИйно дпочоУ депутатськоУ земельноУ ком1С11 Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаНв заяву гр. НанавовоУ Л. А. щодо надання дшянки для ведения 
сад1вництва. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження даноУ заяви на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ртення додаеться.

32. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Нанавовв С. Р. щодо надання земельноУ дшянки шд 
сад1вництво.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно ддачоУ депутатськоУ земельноУ ком1С11 Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву гр. Нанавова С. Р. щодо надання дшянки для ведения



сад1вництва. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : йшення додаеться.

33. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Нанавова А. С. щодо надання земельно!' дшянки шд 
садгвництво.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько!' земельно! ком 101! Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат в заяву гр. Нанавово! Л. А. щодо надання дшянки для ведения 
сад1вництва. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ишення додаеться.

34. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Коберника А. М. щодо надання земельно! дшянки шд 
сад1вництво
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дпочо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутата заяву гр. Коберника А. М. щодо надання дшянки для ведения 
сад1вництва. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ргшення додаеться.

35. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Якимчука П. К. про видшення земельно! дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд!вель 1 споруд. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дпочо! депутатсько! земельно! комюй Пацьора Р. В. 
дов1в до депутата заяву гр. Якимчука П. К. щодо надання дшянки для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. Слльський голова, 
Шульган Д. Ю. вишс погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Рпнення додаеться.

36. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Слшченка А. В. про видшення земельно! дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих б уд 1 ведь 1 споруд. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутата заяву гр. Слшченка А. В. щодо надання дшянки для будшництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будгвель 1 споруд. Сшьський голова, 
Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Р1НЮННЯ додаеться.

37. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Казмирчука В. М. про видшення земельно! дшянки 
для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будтвель 1 

споруд.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат!в заяву гр. Казмирчука В. М. щодо надання дшянки для буд1вництва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. Сшьський 
голова, Шульган Д. Ю. вишс погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ргшення додаеться.

38. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Гаюка I. Я. про видшення земельно! дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель I споруд. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депуталв заяву гр. Гаюка I. Я. щодо надання дшянки для буд1вництва та



обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. Слльський голова, 
Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ранения додаеться.

39. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Петренка Р. П. про видшення земельно! дшянки для 
будгвництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будгвель 1 споруд. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно ддачо! депутатсько! земельно! комюи Пацьора Р. В. 
дов1в до депутатгв заяву гр. Петренка Р. П. щодо надання дглянки для будгвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель ) споруд. Сшьський голова, 
Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Рпнення додаеться.

40. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Калютратова Ф. В. про видшення земельно! дшянки 
для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель ! 
споруд.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюи Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаНв заяву гр. Калютратова Ф. В. щодо надання дшянки для будгвництва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих будгвель 1 споруд. Сшьський 
голова, Шульган Д. Ю. вишс погодження дано!' заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРГШИЛИ : Р1шення додаеться.

41. СЛУХАЛИ : Про заяви про надання земельно'1 дшянки у власшсть Тонкеля О. Л. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно Д1ЮЧ01 депутатсько‘1 земельно! ком1сй' Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаттв заяву гр. Тонкеля О. Л. щодо надання дшянки у власшсть, як 
учаснику АТО. Слльський голова, Шульган Д. Ю. запропонував розглянути дану заяву 
першочергово на наступному засщаннг
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Р1шення додаеться.

42. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Домбровського Я. В. про видшення земельноТ дшянки 
для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 

споруд.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо'1 депутатськоТ земельно'1 ком ю л Пацьора Р. В. 
дов!в до депутат1в заяву гр. Домбровського Я. В. щодо надання дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. 
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано!- заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.

43. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Рябоконь О. А. про видшення земельно1 дшянки для 
бууцвництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно Д1ЮЧ01 депутатсько‘1 земельно!' комюн Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву гр. Рябоконь О. А. щодо надання дшянки для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будгвель 1 споруд. Слльський голова, 
Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.



44. СЛУХАЛИ :Розгляд заяви Глущак Л. А. про видшення земельно'! дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаНв заяву гр. Глущак Л. А. про видшення земельно! дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будцвель 1 споруд, як 
учаснику бойових дш. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви 
на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ргшення додаеться.

45. СЛУХАЛИ :Розгляд заяви Крамаренка О. Г. щодо скасування попереднього р1шення 
№ 29-15 29 сесн 6 скликання вщ 29.04.2014 року.
ВИСТУПИЛИ : Сшьський голова, Шульган Д. Ю. зачитав заяву Крамаренка О. Г. 
щодо скасування попереднього р1шення № 29-15 29 сесн 6 скликання вщ 29.04.2014 
року, виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Ншення додаеться.

46. СЛУХАЛИ :Розгляд заяви Крамаренка О. Г. про видшення земельно! дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутапв заяву гр. Крамаренка О. Г. про видшення земельно! дшянки для 
будгвництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель I споруд, як 
учаснику бойових дш. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви 
на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Рппення додаеться.

47. СЛУХАЛИ :Розгляд заяви 1ванчука О. М. щодо скасування попереднього р1шення 
№ 35-79 вщ 02.07.2015 року.
ВИСТУПИЛИ : С1льський голова, Шульган Д. Ю. зачитав заяву 1ванчука О. М. щодо 
скасування попереднього ршення № 35-79 вщ 02.07.2015 року., виню погодження 
дано!заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.

48. СЛУХАЛИ :Розгляд заяви Кощенка М. П. про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власнють по вул. Сосновш, 5, в с. 
Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ голова постшно дгючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаНв заяву гр. Кощенка М. П. про видшення земельно! дшянки для 
буд!вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд. 
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Р1ПЮННЯ додаеться.

49. СЛУХАЛИ : Про розгляд зави Богданова О. К. про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки у власнють в межах 
с. Вгга-Поштова.

50. ВИСТУПИЛИ голова постшно дшчо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаНв заяву гр. Кощенка М. П. про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою для передач! земельно! дшянки №85 площею 0,06 га (Сад1вницьке



товариство «Круглик-3») у власшсть в межах с. Вгга-Поштова. Сшьський голова, 
Шульгин Д. Ю. виню погодження даноТ заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рйпення додаеться.

51. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки 
у власшсть Зубченко Л. В. для ведения особистого сшьського господарства в 
с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дшчо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву Зубченко Людмили Васил1вни, витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3205173302015 вщ 29.09.2015 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для ведения особистого 
сшьського господарства в с. Юр1вка Што-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
областЮшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.

52. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! 
земельно! дшянки у власшсть Слюсаря С. М. в межах с. Вгга-Поштова 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дпочо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутапв заяву гр. Слюсарю Свгену Миколайовичу, щодо вщведення 
земельно! дшянки у власшсть № 67 площею 0,06 га в межах с. Вгга-Поштова Впо- 
Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! области громадська оргашзащя «Сад1вницьке 
товариство «Круглик-3», Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Рнпення додаеться.

53. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Таранюка С. В. по вул. Довженка в с. Юр1вка
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву Таранюка Свгена Володимировича, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-41061616 в!д 22.07.2015 р., погоджений 
проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть, цшьове призначення 
яко! змшюеться \з земель для ведения особистого сшьського господарства на земл! для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по 
вул. Довженка в с. Юр1вка Вгго-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! обласй, сшьський 
голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Р1шення додаеться.

54. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! 
земельно! дшянки у власшсть Закревсько! О. В. в межах с. Впа-Поштова 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1Ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаНв заяву Закревсько! Олени Володимир!вни. щодо надання земельно! 
дшянки у власшсть для бущвництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд в с. ВВа-Поштова В!то-Поштово! с!льсько! ради, 
Кшвсько! область Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.



55. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки 
у власшсть Скши €. О. по вул. вул. Зорянш, 134, ГО ОСТ «Дружба-1», в с. Юр1вка 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дхючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутапв заяву Скши Свгешя Олеговича, витяг з Державного кадастру про 
земельну дшянку за № НВ-3205583002015 вщ 09.12.2015 р., погоджений проект 
землеустрою гцодо передач! земельно! дшянки у власшсть для колективного 
сад1вництва по вул. Зорянш, 134, ГО ОСТ «Дружба-1», в с. Юр1вка Впо-Поштово! 
сшьсько! ради, Кшвсько! область Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження 
дано!заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рйпення додаеться.

56. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Петренка О. А. для ведения особистого сшьського господарства по вул. 
Молод1жнш в межах с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат!в заяву Петренка Олександра Анатолшовича, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3204941802015 вщ 20.08.2015 р., погоджений 
проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для ведения 
особистого сшьського господарства по вул. Молод1жнш в межах с. Юр1вка Впо- 
Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню 
погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИРШШЛИ : Рпиення додаеться.

57. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Савченко О. В. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Тарашвськш, 26, с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дпочо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутаДв заяву Савченко Оксани Володимир1вни витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3205521972015 вщ 30.11.2015 р., погоджений 
проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. 
Тарас!вськлй, 26, с. Юр1вка Впо-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! облает!. Сшьський 
голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИРШШЛИ : Ртення додаеться.

58. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Шпака I. I. для ведения особистого сшьського господарства по вул. 
Вересневш, с. Впа-Поштова.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дгючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутапв заяву Шпака Коря 1вановича, витяг з Державного кадастру про 
земельну дшянку за № НВ-3204941802015 вщ 20.08.2015 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для ведения особистого 
сшьського господарства по вул. Вересневш, с. Впа-Поштова 
Впо-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область Сшьський голова, Шульган Д. Ю. 
виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.



59. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Коваленка С. М. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш, с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дхючо! депутатсько! земельно! комюн Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву Коваленка Свгешя Михайловича витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3205065032015 вщ 11.09.2015 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель ! споруд по вул. Швденнш, 
с. Юр1вка В1то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область Сшьський голова, Шульган 
Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Рхшення додаеться.

60. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Беспалого М. С. для ведения особистого сшьського господарства по вул. 
Довженка, 2, с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюн Пацьора Р. В. 
дов1в до депутапв заяву Беспалого Миколи Семеновича, витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3204822122015 вщ 29.07.2015 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для ведения особистого 
сшьського господарства по вул. Довженка, 2, с. Юр1вка ВНо-Поштово! сшьсько! ради, 
Кшвсько! область Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Решения додаеться.

61. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Старика М. В. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш в с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дночо! депутатсько! земельно! комюн Пацьора Р. В. 
дов1в до депутапв заяву Старика Миколи Васильевича витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3205068582015 вщ 11.09.2015 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш, 
с. Юр1вка Вгго-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! облает!. Сшьський голова, Шульган 
Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

62. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Зшовенко А. В. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Зорянш, 2, с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1Ючо! депутатсько! земельно! комюн Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву Зшовенко Анастас!! Володимир1вни, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3204655452015 вщ 30.06.2015 р., погоджений 
проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для будлвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель х споруд по вул. Зорянш, 2, 
с. Юр1вка Впо-Поштово! сшьсько! ради, Кхпвсько! облает!. Сшьський голова, Шульган 
Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.



ВИР1ШИЛИ : Пшення додаеться.

63. СЛУХАЛИ : Про розгляд скарг громадян щодо пройду М1Ж вул. Карла Маркса 1 вул. 
Вщродження в с. Вгга-Поштова Киево-Святошинського району Кшвсько! область 
ВИСТУПИЛИ : голова постой но д1ючо! депутатськоУ земельно']' комюп Пацьора Р. 
В.та сшьського голову Шульгана Д. Ю. щодо питания встановлення пройду М1Ж вул. 
Вщродження 1 вул. Карла Маркса в с. Вгта-Поштова Киево-Святошинського району 
Кшвсько! область Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню дане питания на 
голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Ршгення додаеться.

64. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!’ дшянки 
у власнють Терещенко М. М. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Кооперативнш, 112, в с. Юр1вка 
ВИСТУПИЛИ : голова постшно ддочо! депутатсько!’ земельно! комюп Пацьора Р. В. 
ДОВ1В до депутат1в заяву заяву Терещенко Марини Миколашни, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-32044830252015 вщ 30.07.2015 р., погоджений 
проект землеустрою для передач! земельно! дшянки площею 0,1250 га у власнють для 
буд^вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель ! споруд по 
вул. Кооперативнш, 112, с. Юр!вка В!то-Г1оштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область 
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Ргшення додаеться.

65. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! 
дшянки у власшсть Федорова В. В. для ведения особистого сшьського 
господарства в с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно дточо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву Старика Миколи Васильовича витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3205068582015 вщ 11.09.2015 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. ГПвденнш, 
с. Юр1вка В!то-Поштово1 сшьсько! ради, Кишсько! облает!. Сгльський голова, Шульган 
Д. Ю. вин1с погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Р1шення додаеться.

66. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки 
у власшсть Старика М. В. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш в с. Юр1вка.
ВИСТУПИЛИ : голова постшно д1ючо! депутатсько! земельно! комюп Пацьора Р. В. 
дов1в до депутат1в заяву Старика Миколи Васильовича витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3205068582015 вщ 11.09.2015 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно! дшянки у власнють для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш, 
с. Юр1вка ВПо-Поштово! сшьсько! ради, Кишсько! область Сшьський голова, Шульган 
Д. Ю. виню погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИРШШЛИ : Ршення додаеться.



67. СЛУХАЛИ : Про розгляд заяви Насднника С. В.
ВИСТУПИЛИ : депутат Вдто-Поштово! сдльсько! ради Насднник Серой Валершович 
довдв до депутатдв заяву про питания поновлення роботи комунального пддприемства 
«Служба ритуальних послуг Вдта-Поштово! Сдльсько! ради Киево-Святошинського 
району Кшвсько! областд», змдну назви, призначення нового кердвника.
Пекарський П.В. висловив думку про те, що зараз не е доцдльним розгляд цього 
питания у зв’язку з вддсутндсть земель пдд нове кладовигце та запропонував 
повернутися до розгляду цього питания шсля можливого виддлення земельно! дшянки 
пдд розмпцення кладовища.
Сшьський голова, Шульган Д.Ю. виндс на голосування пропозицдю Насднника С.В. 
Проголосували:
ЗА- 5  
ПРОТИ -  6 
УТРИМАЛИСЬ- 1.

ВИР1ШИЛИ : Рдшення додаеться.

68. СЛУХАЛИ : Про Розгляд заяви директора Юрдвсько! ЗОШ 1-Ш ступендв
А.П. Ловяпна про звдльнення вдд податку
ВИСТУПИЛИ : сшьський голова Шульган Д. Ю. зачитав лист А.П. Ловяпна, 
директора Юр'1всько! ЗОШ 1-111 ступешв про звшьнення у 2016 рощ вщ оплати податку 
на землю.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. вишс погодження даноУ заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИРШ1ИЛИ : йшення додаеться.

69. СЛУХАЛИ : Про надання земельно! дшянки Нанавовш О. Г. для ведения саддвництва 
в с. Вгга-Поштова.
ВИСТУПИЛИ : голова пост!йно д1ючо1 депутатсько'1 земельно! ком1С1! Пацьора Р. В. 
дов1в до депутатдв заяву Нанавовдй О. Г. Про надання земельно! дшянки Нанавовш О. 
Г. для ведения саддвництва в с. Вдта-Поштова. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. вишс 
погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Рдшення додаеться.
70. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Закревсько! О. В. щодо надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо вщведення земельно! дшянки у власшсть для буддвництва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих будгвель 1 споруд 
ВИСТУПИЛИ : голова постдйно ддючо! депутатсько! земельно! ком1с)! Пацьора Р. В. 
довдв до депутатдв заяву Нанавовдй О. Г. Про надання земельно! дшянки Нанавовш О. 
Г. для ведения саддвництва в с. Вдта-Поштова. Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виндс 
погодження дано! заяви на голосування.
Проголосували: одноголосно.

ВИР1ШИЛИ : Рдшення додаеться.
71. СЛУХАЛИ : Розгляд заяви Гури П. В. про надання земельно! дшянки для 

дндивддуального дачного буддвництва.
ВИСТУПИЛИ : голова постдйно ддючо! депутатсько! земельно! комдсд! Пацьора Р. В. 
довдв до депутатдв заяву Гури П. В. про надання земельно! дшянки для дндивддуального 
дачного буддвництва в межах с. Вдта-Поштова.
Сшьський голова, Шульган Д. Ю. виндс погодження дано! заяви на голосування. 
Проголосували: одноголосно.
ВИР1ШИЛИ : Рдшення додаеться.



72. СЛУХАЛИ : Розгляд пропозици сшьського голови Шульгана Д. Ю. щодо внесения 
змш до складу Виконавчого комитету Вгго-Поштово'1 сшьсько1 ради.
ВИСТУПИЛИ : сшьський голова Шульган Д. Ю. запропонував внести МДоль 
Катерину Володимир1вну до складу виконавчого комитету Вгго-Поштово1 сшьськоУ 
ради.



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-1 вщ 23 грудня 2015 рокч

с.ВггаПоштова
“ Про затвердження Бюджету ЕБто-ПоштовоТ сшьськоУ ради на 2016 рж.”

Заслухавши головного бухгалтера Козхка Романа Петрови за 
керуючись ст. ст. 26, 28 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л.А :

1. Затвердити Бюджет ВИо-ПоштовоУ сшьсьрд 
рш.(додаеться)

Вгго-Поштовий сшьський

ради на 2016

Д. Ю. ШУЛЬГИН



|{|
УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район
В1то-Поштова сальська рада____

08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р Ш Е Н Н Я
№ 3-2 В1Д 23 грудня 2015 року

с.ВггаПоштова
“ затвердження Регламенту ВИо-Поштово!' сшьсько!' ради 7-го скликання ’

Заслухавши голова постшно ддочо!' депутатсько1 бюджетно!' ком1с1Т 
Пекарський П. В. довгв до депутат1в проект р1шення про затвердження 
Регламенту В1то-Поштово!' сшьсько! ради 7-го скликання, керуючись ст. (т. 
26, 28 Закону УкраТни «Про М1сцеве самоврядування в УкраТн1», сеая 
сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердили Регламент В1то-Поштово1 сшьсько!' ради 7-го скликан тя 
(додаеться)

Вгго-Поштовий СШЬСЬКИЙ I Д. К), ШУЛЬГАН



ДО ДАТ О К
до ршенням Шта-ПоштовоЧ сшъсъкоХради 

в1д 23.12.2015 року № 3-2

Регламент

Вгга - ПоштовоТ сшьськоТ ради сьомого скликання

РОЗД1Л I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

Стаття 1. Порядок формування сшьськоТ Ради.
1. В!та-Поштова сшьська рада (надал1 -  Рада) складаеться з 14 депутатов, 

як! обран! населениям сш В1та-Поштова та Юр1вка на основ! загального, р1вного 
1 прямого виборчого права шляхом таемного голосування.

3. Порядок оргашзацп 1 проведения вибор1в депутатов Ради, загальний 
склад Ради (кшьюсний склад депутаНв Ради) визначаеться вщповщно до Закону 
УкраТни «Про М1сцев1 вибори».

4. Рада вважаеться правомочною (мае правомочний склад) за умови 
обрання не менше двох третин депутат1в Ради в!д загального складу Ради 1 
повноваження цих депутат1в визнано вщповщною виборчою ком1С1ею.

5. У раз1, якщо до Ради обрано менше двох третин депутат1в Ради и 
загального складу, до обрання необхщноТ кшькост1 депутата Ради продовжуе 
зд1йснювати повноваження Рада попереднього скликання.

6. У раз1 дострокового припинення повноважень деяких депутат!в Ради, 
внасл!док чого до складу Ради входить менше двох третин депутаНв Ради в!д 
загального складу Ради, до обрання необх1дноТ к1лькост1 депутат!в Ради така 
Рада вважаеться правомочною за наявност! бшыпе половини депутат!в Ради в!д 
загального складу Ради.

Стаття 2. Нравов! засади оргашзащйноТ роботи Ради
1. Рада е органом мюцевого самоврядування, що представляе 

територ1альну громаду сш В!та Поштова та Юр!вка та зд!йснюе в!д и 1мен! та в и 
штересах функц!'1 1 повноваження м1сцевого самоврядування, визначен! 
Конституц1ею УкраТни, Законами УкраТни «Про мюцеве самоврядування в 
УкраТн1», 1ншими законодавчими актами .

2. Рада е юридичною особою. Рада мае власну печатку, ф!рмовий бланк, 
може бути позивачем, вщповщачем або третьою особою у суд! та мати шш? 
рекв1зити та повноваження, передбачен1 чинним законодавством УкраТни.

3. Регламент Ради (надал1 -  Регламент встановлюе порядок роботи Ради , 
посадових ос1б, засади формування, оргашзацп та припинення д!яльност!



постшних, тимчасових контрольних та шших депутатських комюш, порядок 
скликання та проведения сесш Ради та гх оргашв, шдготовки 1 ведения 
пленарних засщань Ради, процедуру розгляду питань, вщнесених до 
повноважень Ради, прийняття р1шень Ради, порядок здшснення контрольних 
функцш Ради.

Стаття 3. М!сце проведения та мова ведения засщань Ради
1. Рада проводить пленарш засщання за адресою: с. ЕЙта-Поштова 

Киево-Святошинського району КиУвськоУ област1 вул. Боярська 4.
2. За р1шенням Ради, прийнятим бшышстю депутаДв вщ загального 

складу Ради, ТУ пленарш засщання можуть ггроводитися в шшому мюцг
3. Засщання Ради ведуться державною мовою.

Стаття 4. Вщкрит1сть 1 гласшсть в робот* Ради
1. Засщання Ради та и оргашв е вщкритими 1 гласними кр1м випадюв, 

встановлених чинним законодавством Украши 1 цим Регламентом.
2. В1дкрит1сть зас1дань Ради та й оргашв забезпечуеться шляхом допуску 

на них в установленому порядку представниюв ЗМ1.
3. Гласн1сть у робот1 Ради забезпечуеться шляхом розповсюдження 

шформацп про Д1яльн1сть Ради, п орган1в та посадових ос1б, прийнят! ними 
р1шення, в т.ч. через ЗМ1, мережу штернет та дошку оголошень розм!щену в 
прим1щенн1 ради.

4 . Рада здш сн ю е свою  Д1яльн1сть в1дпов1дно до  вимог Закону Украши  
«Про доступ  ДО Публ1ЧН01 1нформаЦ11»

Стаття 5. Запрошен! на пленарн! засщання Ради
1. У порядку, визначеному цим Регламентом, на пленарних засщаннях 

Ради можуть бути присутш громадяни Украши -  члени територ1ально1 громади, 
народн1 депутати Украши, депутата м1сцевих рад, представники виконавчого 
ком1тету, посадов! особи п1дприемств, установ, орган1зац1й незалежно в1д форми 
власностц розташованих та/або зареестрованих на територп сш В1та-Поштова та 
Юр!вка, представники ЗМ1, представники орган1в прокуратури.

2. Депутати попередшх скликань Ради можуть бути присутн1ми на 
в1дкритих пленарних засщаннях Ради за запрошенням сшьського голови .

3. Члени територ1ально'1 громади сш В1та-Поштова та Юр1вка мають 
право бути присутн1ми на вщкритих пленарних зас1даннях Ради за попередн1м 
дозволом сшьського голови.

4. Депутати Ради, постшш, тимчасов1 контрольш та 1НШ1 депутатськ! 
КОМ1СП Ради мають право ВНОСИТИ ПрОПОЗИЦП про ПриеуТН1СТЬ В1ДПОВ1ДНИХ ОС1б 
на пленарному засщанш Ради П1Д час розгляду питань, п1дготовка яких
ЗД1ЙСНЮеТЬСЯ ЦИМИ КОМ1С1ЯМИ.

5.Заявка на участь в пленарному засЛданн1 Ради подаеться не шзшше нзж 
за день до початку пленарного зас1дання Ради.

6. За процедурним ршюнням Ради, прийнятим не менше одн1еТ третини 
голос1в депутат1в Ради В1д загального складу Ради, Рада може вимагати 
присутност! на п пленарному зас1данн1 будь-якоУ посадово'1 особи м!сцевого



самоврядування Ради, виконавчого комгтету, посадових осгб органгв 
самооргангзацн населения, пщприемств, установ та органгзацгй незалежно вщ 
форми власностг, розташованих та/або зареестрованих в селах Вгта-Поштова та 
Юргвка, присутнгсть яких необхщна пщ час розгляду питань порядку денного 
сесп Ради. Запрошеш особи повиннг розмгщуватися в сесгйнш зал1 на вщведених
ДЛЯ н и х  МГСЦЯХ

7. Головуючий на пленарному засщанш Ради гнформуе депутатгв Ради 
про офгцшно запрошених осгб, присутнгх на пленарних засщаннях Ради.

8. Охорона громадського порядку пщ час проведения пленарного 
засщання Ради забезпечуеться у встановленому порядку.

Стаття 6. Закрит! пленарш засщання Ради.
1. За ргшенням Ради, прийнятим июля скороченого обговорення 

бшышстю голос1в депутат1в Ради в!д загального складу Ради, для розгляду 
окремо визначених питань можуть проводигися закрит1 пленарн1 зас1дання Ради.

2. На закритому пленарному засщанш Ради мають право бути присутш, 
посадов1 особи, яю зд1йснюють державний контроль 1 нагляд за Д1яльн1стю 
виконавчого ком1тету 1 посадових ос1б м1сцевого самоврядування, пращвники 
виконавчого комНету, що здшснюють орган1заи,1Йно -  техн1чне забезпечення 
робота цього засщання.

3. Коло ос1б, як1 можуть бути присутн1 на закритому пленарному 
засщанн! Ради, визначае сшьський голова за погодженням з депутатами Ради. У 
випадку виникнення суперечностей щодо доцшьност1 присутност1 на закритому 
пленарному засщанш Ради певноТ особи, Рада приймае процедурне р1шення з 
цього питания.

4. Особам, як1 беруть участь у закритому пленарному зас1данн1 Ради, 
забороняеться використовувати фото - , юно -, вщеотехшку, засоби зв’язку 1 
звукозапису та обробки шформацн.

5. Рада в юнщ закритого пленарного засщання Ради приймае рппення 
щодо публ1кацп, розповсюдження протоколу, р1шень та шших матер1ал1в цього 
зас1дання.

Стаття 7. Затвердження Регламенту Ради, внесения до нього зм»н та 
доповнень.

1. Регламент затверджуеться на пленарному засщанш Ради бшышстю
голос1в депутат1в Ради В1Д загального складу Ради.

2. Змгни та доповнення до Регламенту можуть бути внесен! за
шщ1ативою с1льського голови, секретаря Ради, депутатгв, постгйних

КОМ1С1Й Ради
3. Змши та доповнення до Регламенту вносяться на розгляд пленарного 

засщання Ради теля Тх вщпрацювання поетшною ком1С1ею Ради, до предмета 
вщання якоТ належать питания регламенту, в порядку, передбаченому цим 
Регламентом.

4. Ргшення Ради про внесения змш та доповнень до Регламенту 
приймаеться бшышстю голосгв депутатгв Ради вгд загального складу Ради.
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РОЗД1Л II. ДЕПУТАТИ РАДИ.

Глава 1. Депутата Ради.
Стаття 8. Набуття повноважень та строк повноважень депутата

Ради.
1. Депутат Ради набувае сво'Ух повноважень в результат! обрання його до 

Ради ведповедно до Закону УкраУни "Про мюцев1 вибори".
П овноваж ення депутата Ради починаються в день ведкриття першоТ сесп  

Ради 3 м ом енту офщШНОГО оголош ення ПЩСуМЮВ Вибор1В ВЩПОВЩНОЮ 
виборчою  ком1С1ею 1 закш чуються в день ведкриття першоУ сесп  Ради нового  
скликання, кр1м передбачених чйнним законодавством Укра'Гни випадюв  
дострокового припинення повноважень депутата Ради.

2. Шсля набуття депутатом Ради повноважень, йому видаеться 
посведчення 1 нагрудний знак.

3. Спори щодо набуття повноважень депутат1в Ради вир1шуються судом.
Стаття 9. Права та обов'язки депутата Ради
1. Депутат Ради е повноважним 1 р1вноправним членом Ради.
2. Депутат Ради ведповедно до чинного законодавства Украши 

надшяеться ваею повнотою прав, необхедних для забезпечення його участ1 у 
д1яльност1 Ради та и оргашв.

3. Депутат Ради мае право:
1) ухвального голосу з ус1х питань, що розглядаються на пленарних 

заседаниях Ради та заседаниях ТУ оргашв, до складу яких вш входить, з моменту 
визнання його повноважень;

2) дорадчого голосу на заседаниях оргашв Ради, до складу яких вш не 
входить, а також на загальних зборах громадян, громадських слухань, 
заседаниях оргашв самооргашзащУ населения, що проводяться в межах 
ведповедноУ територп;

3) обирати 1 бути обраним до оргашв Ради;
4) офщшно представляти виборщв у Рад1 та и органах, в органах 

самоорган1зацп населения, педприемствах, установах 1 орган1зац1ях незалежно 
вед форми власност1, розташованих та/або зареестрованих на територп В1та- 
Поштово1 с1льсько1 ради , з питань, що належать до ведання Ради;

5) порушувати перед Радою та п органами, органами самооргашзацн 
населения, педприемствами, установами 1 орган1зац1ями незалежно вед форми 
власност1, розташованих та/або зареестрованих на територп В1та-Поштово1 
С1льсько1 ради , та Ух посадовими особами, а також кер1вниками правоохоронних 
1 контролюючих орган1в питания, що зач!пають 1нтереси виборц!в, та вимагати 
Ух вир1шення;

6) вносите на розгляд Ради та и орган!в, п1дприемств, установ 1 
орган1зац1Й незалежно вед форми власностр розташованих та/або зареестрованих 
на територп В1та-Поштово1 с1льсько'1 ради , та Ух посадових ошб, пропозицп з 
питань, пов'язаних з його депутатською Д1яльн1стю, брати участь у Ух розглядц
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7) на першочерговий прийом посадовими особами Ради та виконавчого 
ком1тету, кер1вниками тдприемств, установ 1 оргашзацш незалежно вщ форми 
власностц розташованих та/або зареестрованих на територп ЕЙта-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради, з питань депутатськоТ д1яльностц

8) пропонувати, попередньо виклавши у письмовш формц питания до 
розгляду 1х Радою та й органами. У порядку визначеному цим Регламентом 
вносити на розгляд Ради та и оргашв проекти р1шень з питань, що належать до 
Ух вщання, пропозищУ та поправки до них;

9) вносити пропозищУ 1 зауваження до порядку денного сесГУ Ради та ГУ 
оргашв, порядку розгляду обговорюваних питань та Ух сутр

10) виступати з обгрунтуванням своУх пропозицш та з мотивУв 
голосування, давати довщки;

11) вимагати внесения своУх пропозицш на голосування;
12) вимагати повторного голосування у випадках виявлення порушень 

процедури голосування;
13) брати участь у дебатах, ставити запитання доповщачам, 

сшвдопов1 дачам та головуючому на пленарному засщанш Ради;
14) висловлюватися щодо персонального складу оргашв, яю 

утворюються Радою, та кандидатур посадових ос1б, яю обираються, 
призначаються або затверджуються Радою;

15) порушувати питания про недов1ру сшьському голов1, розпуск 
оргашв, утворених Радою, та звшьнення посадових ос1б мюцевого 
самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством УкраУни;

16) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське 
запитання;

17) оголошувати на пленарних засщаннях Ради та ГУ оргашв текста 
звернень, загатив, заяв, пропозицш як власних так 1 громадян, або Ух об'еднань;

18) порушувати в Рад1 та ГУ органах питания про необхщшсть проведения 
перев!рок з питань, що належать до компетенцГУ Ради, д1яльност1 тдприемств, 
установ 1 оргашзацш незалежно вщ форми власнооп розташованих та/або 
зареестрованих на вщповщнш територГУ, виконавчого ком1тету та його 
структурних шдроздшв;

19) вносити пропозищУ про заслуховування на пленарному засщанш 
Ради зв1ту чи 1нформащУ будь-якого органу або посадовоУ особи, шдзв1тних чи 
пщконтрольних Рад1, а також з питань, що входять до компетенцГУ Ради, шших 
оргашв 1 посадових ос1б, як1 д1ють на вщпов1дн1й територй';

20) невщкладно або п1сля зак1нчення розгляду питания порядку денного 
сесГУ Ради звертатися до головуючого на пленарному зас1 данш Ради 13 
зауваженням про допущеш ним порушення вимог цього Регламенту для 
негайного Ух усунення;

21) передавали головуючому на пленарному засщанш Ради або зас1данн1 
органу Ради до заюнчення вщповщного пленарного засщання Ради тексти 
свого не виголошеного виступу, пропозиц1й 1 зауважень з обговорюваного 
питания для включения до протоколу пленарного засщання Ради , в якому вш 
бере участь;
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22) без будь яких запитёв чи звернень, ознайомлюватися,брати ксерокопёУ 
та фотознёмки з текстёв,рёшень та виступёв у протоколах пленарних засёдань 
Ради, засёдань и органёв пёсля Ух оформления;

23) вразё незаконностё рёшень вёдкликати свёй голос ,з винесенням цього 
питания на наступну сесёю, вимагати усунення порушень законностё 1 
встановлення правового порядку;

24) вимагати усунення недолёкёв 1 порушень керёвниками шдприемств, 
установ 1 органёзацёй незалежно вёд форми власностё, розташованих та/або 
зареестрованих на територп Вёта-ПоштовоУ сёльсько'У ради, органёв, дёяльнёсть 
яких перевёрялась, порушувати питания про притягнення до вёдповёдальносгё 
осёб, з вини яких сталося порушення.

У разё виявлення порушень чинного законодавства УкраТни депутат Ради 
може звертатись з цього приводу до вёдповёдних оргашв державноУ влади, до 
керёвникёв вёдповёдних правоохоронних та контролюючих органёв, а також до 
ЗМ1. Про результата перев1рки та пропозиц1й щодо них депутат Ради доповщае 
Рад1 або УТ органу, за дорученням яких здшснювалася перев1рка;

25) доступу до ЗМ1 з метою оприлюднення результаНв власноУ 
депутатськоУ д1яльност1 та 1нформац11 щодо робота Ради та УУ орган1в;

26) бути ознайомленим з порядком денним (письмово), не шзшше чим за 
десять дшв до початку засщання сес11,кр1м позачергових зас1дань (одне 
питания),здшснювати 1НШ1 права, передбачен1 чинним законодавством УкраУни 
та цим Регламентом.

4. Депутат Ради зобов'язаний:
1) керуватися загальнодержавними штересами та штересами 

територ1ально'У громади ;
2) дотримуватися КонститущУ та закон1в УкраУни, акт1в Президента 

УкраУни, Каб1нету М1н1стр1в УкраУни, шших нормативно-правових актгв, що 
визначають порядок оргашзащУ д1яльност1 Ради та УУ оргашв, а також цього 
Регламенту;

3) брата участь у робот1 Ради та ГУ оргашв, до складу яких вш входить, 
всеб1чно сприяти виконанню Ух р1шень;

4) виконувати доручення Ради та УУ оргашв, сшьського шлови та 
секретаря Ради, шформувати Ух про виконання наданих йому доручень;

5) шдтримувати зв'язок з виборцями, територ1альною громадою , 
громадськими орган1зац1ями, колективами шдприемств, установ, оргашзацш 
незалежно в1д форми власност1, розташованих та/або зареестрованих на 
територГУ В1та-ПоштовоУ с1льськоУ ради ;

6) не рщше одного разу на р1к зв1тувати перед виборцями, шформувати 
виборцУв про роботу Ради та ГУ оргашв ,виконання цшьових програм, рУшень 
Ради 1 доручень виборц1в;

7) всеб1чно вщстоювати 1нтереси член1в територ1ально'У громади;
8) брата участь у загальних зборах громадян, заседаниях органёв 

самоорганёзацГУ населения, громадських слуханнях, у масових заходах, що 
проводяться органами мюцевого самоврядування на вёдповёднёй територГУ;



9) вивчати громадську думку, потреби територ1ально! громади, 
шформувати про них Раду та и органи, брати безпосередню участь у !х 
вир1шенш;

10) вести регулярний, не р1дше одного разу на м1сяць, прийом виборщв, 
розглядати пропозицп, звернення, заяви 1 скарги члешв територ1ально! громади, 
вживати заход1в щодо забезпечення !х оперативного вир1шення;

11) виконувати правом1рш вимоги головуючого на пленарному засщанш
Ради;

12) дотримуватись дисциплши 1 норм депутатсько! етики;
13) керуватися у свош д1яльност1 та поведшщ загальновизнаними 

принципами порядност1, чест11 пдностц
14) не розголошувати вщомостей, що становлять державну або шшу 

таемницю, яка охороняеться законом, шших вщомостей з питань, що 
розглядалися на закритих засщаннях Ради чи и орган!в 1 не пщлягають за !х 
рппенням розголошенню, та вщомостей, яю стосуються таемнищ особистого 
життя депутата Ради або виборця, що охороняеться законом, чи стали йому 
В1ДОМ1 у зв'язку з його участю в депутатських перев1рках;

15) не допускали образливих висловлювань, не використовувати у 
публ1чних виступах недостов1рш або неперев1рен1 в1домост1 стосовно орган!в 
державно! влади, оргашв мгсцевого самоврядування, об'еднань громадян, 
шдприемств, установ 1 орган1зац1й, IX кер1вник1в та 1нших посадових чи 
службових ос1б, депутатських труп, фракцш Ради, окремих депутат1в Ради;

16) не принижувати честь 1 гщшсть виборц1в, не закликали громадян до 
незаконних дш, не використовувати свщомо неправдиву 1нформац1ю, не 
висловлювати необгрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;

17) не використовувати свш депутатський мандат в особистах чи 
корисливих та шших цшях, не пов’язаних з його депутатською д1яльшстю;

18) виконувати шин обов’язки, передбачеш чинним законодавством та 
цим Регламентом.

Стаття 10. Дострокове припинення повноважень депутата Ради 
1. Повноваження депутата Ради припиняються достроково у порядку 

визначеному Законами Украши «Про статус депутат1в м1сцевих рад» та «Про 
мюцеве самоврядування в Украпп».

Глава 2. Форми реал1заци депутатами Ради своТх повноважень
Стаття 11. Участь депутата в сес1ях Ради та засщаннях н орган!в
1. На сес1ях Ради депутата Ради на основ! колективного 1 в1льного 

обговорення розглядають 1 вир1шують питания, в1днесен1 до вщання Ради.
2. Депутат Ради (кр1м секретаря ради) повинен входили до складу 

одше! з пост1Йних ком1сш Ради, що утворюються Радою.
Депутат Ради за власною шщ1ативою або за дорученням постшно! 

ком1сп Ради, до складу яко! його обрано, бере участь у шдготовщ питань для 
розгляду в Рад1 .
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3. Депутат Ради зобов'язаний бути присутшм на пленарних засщаннях 
Ради, засщаннях шших оргашв Ради, до складу яких вш входить.

4. Рада мае право на пленарних засщаннях Ради заслуховувати зв1ти 
депутата Ради про виконання р1шень Ради, а також перюдично шформуе 
депутат1в Ради про хщ виконання р1шень, прийнятих Радою, про реал1защю 
пропозицш 1 зауважень, внесених депутатами Ради, та шших важливих питань 
д1яльност1 Ради та и оргашв.

Стаття 12. Депутатське звернення
1. Депутатське звернення - це викладена в письмовш форМ1 вимога 

депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською д1яльшстю до Ради та и 
посадових ошб, виконавчого комитету та його посадових ос!б, а також кер1вник!в 
правоохоронних та контролюючих оргашв, пщприемств, установ та оргашзацш 
незалежно вщ форми власностц розташованих та/або зареестрованих на 
вщповщнш територп, здшснити певш дп, вжити заход1в чи дати офщшне 
роз'яснення з питань, вщнесених до Ух компетенцп.

2. Вщповщш органи та Ух посадов1 особи, а також кер1вники 
правоохоронних та контролюючих оргашв, пщприемств, установ та оргашзацш 
незалежно вщ форми власностц розташованих та/або зареестрованих на 
вщповщнш територп, до яких звернувся депутат Ради, зобов'язаш у 
десятиденний строк розглянути порушене ним питания та надати йому 
вщповщь, а у раз1 необхщносп додаткового вивчення чи перев1рки надати йому 
вщповщь не шзшше Н1Ж через мюяць.

3. Якщо депутатське звернення з об'ективних причин не може бути 
розглянуто у встановлений строк, вщповщш органи та IX посадов1 особи, а 
також кер1вники правоохоронних та контролюючих оргашв, пщприемств, 
установ та оргашзацш незалежно вщ форми власностц розташованих та/або 
зареестрованих на вщповщнш територп, зобов'язаш письмово повщомити про 
це депутата Ради з обгрунтуванням мотив1в необх1дност1 продовження строку 
розгляду звернення.

4. Депутат Ради може взяти участь у розгляд1 свого звернення, про що 
вщповщш органи та IX посадов1 особи, а також кер1вники правоохоронних та 
контролюючих оргашв, пщприемств, установ та оргашзацш незалежно вщ 
форми власносп, розташованих та/або зареестрованих на вщповщнш територп, 
повинш йому ПОВ1ДОМИТИ завчасно, але не шзшш як за п'ять календарних дшв.

5. Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого 
звернення або якщо вщповщш органи та Ух посадов1 особи, а також кер1вники 
правоохоронних та контролюючих оргашв, пщприемств, установ та оргашзацш 
незалежно вщ форми власностц розташованих та/або зареестрованих на 
вщповщнш територ11, ухиляються вщ вир1шення порушеного у зверненн1 
питания у встановлений строк, вш мае право внести депутатський запит.

Стаття 13. Депутатський запит.
1. Депутатський запит - це пщтримана Радою вимога депутата Ради до 

стльського голови, секретаря Ради , кер1вниюв П1дприемств, установ I 
орган1зац1й незалежно В1Д форми власностц яю розташован! та/або зареестрован! 
на В1ДПОВЩН1Й територ!!, з питань , яю В1днесен1 до в1дання Ради.
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2. Порядок розгляду депутатського запиту:
1) депутатський запит може бути внесений депутатом або групою 

депутаНв Ради попередньо або на пленарному засщанш Ради у письмовш формц
2) депутатський запит шдлягае включению до порядку денного сесп 

Ради без голосування, а, у раз1 необхщностц може обговорюватися на ньому;
3) Рада може зобов'язати вщповщний орган та посадову особу подати у 

встановлений нею строк зв1т про виконання ршення по депутатському запиту;
4) орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, 

зобов'язаш у встановлений Радою строк дати офщшну письмову вщповщь на 
нього Рад1 1 депутату Ради, який вню запит. Якгцо запит з об'ективних причин не 
може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа 
зобов'язаш письмово повщомити про це Раду та депутата Ради, який вню запит, 1 
запропонувати шший строк, який не повинен перевищувати одного мюяця з дня 
одержания депутатського запиту. Ввдповщь на депутатський запит у раз1 
необх1дност1 розглядаеться на пленарному засщанш Ради;

5) депутат Ради мае право дати ощнку вщповщ на свш депутатський 
запит. За результатами вщповщ на депутатський запит може бути проведено 
обговорення, якщо на ньому наполягае не менше одно'У четверто!' присутшх на 
пленарному засщанш депутат1в Ради. Посадових ос1б, до яких звернуто 
депутатський запит, своечасно шформують про дату та час обговорення 
вщповщ на нього. Вони або уповноважеш ними особи мають право бути 
присутшми на цьому пленарному засщанш Ради;

6) за результатами розгляду вщповщ на депутатський запит Радою може 
бути прийняте вщповщне р1шення.

3. У випадку необ’ективного розгляду депутатського запиту посадовою 
особою мюцевого самоврядування, державним службовцям, до яких його 
направлено, або неприйняття ними заход1в вщповщно до чинного законодавства 
УкраУни, зазначеш особи несуть вщповщальшеть зпдно Закону УкраУни “ Про 
службу в органах м1сцевого самоврядування ” та Закону УкраУни “ Про 
державну службу ”.

У випадку повторного порушення при розгляд1 депутатського запиту, 
стосовно ос1б, винних в порушенш, може ставитися питания про звшьнення Ух 13 
зайнятоУ посади.

4. Текст депутатського запиту доводиться до вщповщного органу чи 
посадовоУ особи, до яких його звернуто, вщдшом по забезпеченню д1яльност1 
ради.

5. Вс1 депутатсью запити, оголошен1 на пленарному зас1данн1 Ради, 
рееструються та збер1гаються у вщдгш по забезпеченню д1яльност1 Ради з 
позначкою про дату оголошення та результата Ух голосування.

6. Перел1К депутатських запит1в, розглянутих на пленарних засщаннях 
Ради, та Ух скорочений зм1ст зазначаеться у протокол! пленарного засщання 
Ради.

Стаття 14. Депутатське запитання.
1. Депутатське запитання - це зашб одержания депутатом Ради 

шформащУ або роз'яснення з ДеУ чи 1ншоУ проблеми. Вщповщь на запитання
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може бути оголошена на пленарному засщанш Ради або дана депутату Ради в 
шдивщуальному порядку.

2. Депутатське запитання не включаеться до порядку денного сесп Ради, 
не обговорюеться 1 ргшення по ньому не приймаеться.

Стаття 15. Пропозицн та зауваження, висловленш депутатом Ради 
на пленарних заседаниях Ради.

1. Пропозицн 1 зауваження, висловлеш депутатом Ради на пленарному 
засщанш Ради або передан! в письмовш форм1 головуючому на пленарному 
засщанш Ради, розглядаються Радою або за и дорученням передаються для 
розгляду та вивчення до постшних комюш Ради чи надсилаються на розгляд 
пщзв!тним 1 пщконтрольним органам, посадовим особам мюцевого 
самоврядування, виконавчого комггету, кер1вникам вщповщних пщприемств, 
установ, оргашзацш незалежно вщ форми власностц розташованих на 
ВЩПОВ1ДНШ територп, ЯК1 З О б о в 'яЗ аШ  розглянути Ц1 ПрОПОЗИЦП 1 зауваження у 
строки, встановлеш Радою, 1 про результата розгляду повщомити безпосередньо 
депутаДв Ради, яю внесли пропозицн чи висловили зауваження, а також Раду.

Стаття 16. Доручення виборщв
1. Виборщ можуть давати депутатов! Ради доручення на зборах, пщ час 

його ЗВ1Т1В чи зустр1чей з питань, що випливають з потреб мешканщв сш В1та- 
Поштова та Юр1вка.

Доручення виборц!в не повинш суперечити чинному законодавству 
Украши, а Тх виконання мае належати до вщання Ради та и оргашв.

Доручення виборц1в депутатов! Ради мае бути шдтримане б!льш1стю 
учасник!в !‘х збор1в та оформлено протоколом.

2. Доручення виборщв, виконання яких потребуе прийняття Радою або и 
виконавчим комИетом р1шення, ф1нансових або шших матер1альних витрат, 
доводяться депутатом Ради до в1дома Ради або и орган1в.

Стаття 17. Зв!ти деп у та Н в  Ради, д еп у т а т сь к и х  труп та фракцш Ради 
перед виборцями та зу ст р 1Ч1 з ними

1. Депутата Ради пер!одично, але не р1дше одного разу на р!к 
зобов’язаш зв1тувати про свою роботу перед виборцями вщповщно! територ!!’.

Порядок, форма та строки проведения звтв депутате Ради, 
депутатських труп та фракцш Ради перед виборцями визначаються самими 
депутатами Ради.

2. Зв1ти депутат1в Ради повинн1 м!стити В1 домости про Тх Д1яльн1сть у 
Рад! та и органах, до яких обрано депутат1в Ради; про прийнят! Радою та п 
органами р1шення 1 хщ Тх виконання; про особисту участь в обговоренш, 
прийнятп та орган!зацп виконання р1шень Ради, Г! оргашв; про виконання 
доручень виборщв вщповщноТ територп.

РОЗД1Л III. ПОСАДОВ1 ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ 
Глава 1. Посадов! особи Ради
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Стаття 18. Секретар сшьськоУ Ради.
1. Секретар сшьськоУ Ради (надал1 -  секретар Ради) працюе в Рад1 на 

постшнш основ1. Секретар Ради обираеться Радою з числа и депутат1в на 
строк повноважень Ради за пропозищею сшьського голови. Пропозищя 
щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як 
половиною депутат1в вщ загального складу Ради у разр якщо:

1) на день проведения першоУ сес11 Ради, обраноУ на чергових 
виборах, не завершен! вибори сшьського голови;

2) Рада не шдтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, 
запропоновану сшьським головою;

3) протягом тридцяти дшв з дня в!дкриття першоУ сес!У сшьськоУ 
Ради сшьський голова не вню кандидатуру на посаду секретаря Ради;

4) на наступит черговш сес11 теля виникнення ваканс11 секретаря 
Ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, сшьський 
голова не вше на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

2. Секретар Ради не може сумщати свою службову д1яльшсть з 
!ншою посадою, у тому числ! на громадських засадах (кр1м викладацькоУ, 
науково'У та творчоУ роботи в позаурочний час), займатися шдприемницькою 
д!яльшстю, одержувати вщ цього прибуток, якщо шше не передбачено законом.

3. Секретар Ради:
1) у раз1 звшьнення з посади сшьського голови у зв'язку з достроковим 

припиненням його повноважень або його смертр а також у раз1 
неможливост! здшенення ним своУх повноважень,зд1йснюе повноваження 
С1льського голови. Секретар Ради тимчасово здшенюе зазначен! 
повноваження з моменту дострокового припинення повноважень голови [ 
до моменту початку повноважень голови, обраного на позачергових виборах 
в!дпов1дно до закону, або до дня вщкриття першоУ сес11 вщповщноУ Ради, 
обраноУ на чергових мюцевих виборах.

2) орган1зуе тдготовку сес1й Ради, питань, що вносяться на розгляд 
Ради, не шзшше чим за десять дн1в повщомляе депутат!в (письмово) та 
ознайомлюе з порядком денним, кр1м позачергових засщань (одне питания).

3) забезпечуе своечасне доведения р1шень Ради до виконавщв 1 
населения, орган1зуе контроль за Ух виконанням, забезпечуе офщшне 
оприлюднення р1шень Ради, як1 в!дпов1дно до закону е регуляторними 
актами, а також документе, шдготовлених у процес! зд1Йснення Радою 
регуляторно'У д1яльност1, та шформащУ про зд1Йснення Радою регуляторноУ 
д!яльност1;

4) за дорученням сшьського голови координуе Д1яльшсть пост1Йних 
та шших ком1С1Й Ради, дае Ум доручення, сприяе оргашзащУ виконання Ух 
рекомендацш;

5) сприяе депутатам Ради у здшененш Ух повноважень;
6) оргашзуе за дорученням Ради вщповщно до чинного законодавства 

УкраУни здшенення заход1в, пов'язаних з п1дготовкою 1 проведениям 
референдум!в та вибор1в до орган1в державноУ влади 1 мюцевого 
самоврядування;
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7) забезпечуе зберкання у вщповщних органах м1сцевого 
самоврядування офщшних докуменДв, пов'язаних з мюцевим 
самоврядуванням, забезпечуе доступ до них ос1б, яким це право надано у 
встановленому порядку;

8) виргшуе за дорученням сшьського голови або сшьськоУ Ради шпп 
питания, пов'язаш з Д1яльшстю Ради та и оргашв.

9) здшснюе шнп повноваження, визначеш чинним законодавством 
УкраУни та цим Регламентом.

4. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинеш за 
р1шенням Ради у встановленому чинним законодавством У краУни порядку.

5. Секретар ради може за ршенням ради одночасно здшснювати 
повноваження секретаря виконавчого ком1тету.

Глава 2. Комки Ради 
Стаття 19. Постшш комки Ради
1. Постшш ком1сп Ради е органами Ради, гцо створюються для вивчення, 

попереднього розгляду 1 шдготовки питань, як1 належать до предмету вщання 
Ради, зд1Йснення контролю за виконанням р1шень Ради та и виконавчого 
ком1тету.

2. Пост1ЙН1 ком1сп Ради е П1дзв1тними Рад1 та в1дповщальними перед
нею.

3. Постшш ком1сп Ради формуються з числа и депутатгв.
4. Перел1к, функи,1ональна спрямован1сть 1 порядок оргашзащУ робота 

пост1Йних КОМ1С1Й Ради визначаеться Положениям про постшш КОМ1С11 Ради, яке 
затверджуеться р1шенням Ради, прийнятим бшышстю голос1в депутат1в Ради вщ 
загального складу Ради.

Стаття 20. Створення та змша складу посНйних ком!с!й Ради.
1. Постшш ком1сГУ Ради утворюються Радою не п1зн1ш як на друпй сес11 

новоствореноУ Ради.
2. Пост1Йн1 ком1С11 Ради створюються Радою на строк УУ повноважень у 

склад1 голови та члешв ком1сГУ.
3 . До складу пост1Йних КОМ1С1Й не можуть бути обран1 

С1льський голова, секретар Ради.
Депутат Ради може бути членом тшьки одн1е’У пост1ЙноУ ком1С11 Ради кр1м

Л 1ЧИЛЬН01 .

Стаття 21. Голови, заступники гол1в та секретаре посНйних ком1с1й
Ради.

1. Оргашзащя робота пост1ЙноУ ком1С11 Ради покладаеться на УУ голову. 
Г олова постшноУ ком1С11 Ради дае доручення членам тако'У ко м 1С 11, представляе УУ 
у в1дносинах з 1ншими органами, об'еднаннями громадян, П1дприемствами,
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установами, оргашзащями незалежно в1д форми власностц а також 
громадянами, оргашзуе роботу по реал1зацЙ висновюв 1 рекомендаций постшноТ 
КОМ1С11 Ради. У ра31 В1ДСуТНОСТ1 ГОЛОВИ ПОС'ПЙНоТ КОМ1СЙ Ради або НеМОЖЛИВОСТ1 

ним виконувати сво'Т повноваження з шших причин, його функцп здшснюе 
заступник голови постшноТ ком1сп Ради або и секретар.

Стаття 22. Загальш повноваження постшних кохнсш Ради
3.1. Комюп за дорученням сшьського голови, Ради або за власною шщативою 

попередньо розглядають питания, яю вносяться на розгляд Ради, розробляють 
проекта р1шень Ради, Шщюють питания до розгляду Ради та готують висновки з 
цих питань, виступають на сеНях Ради з доповщями 1 сшвдоповщями.

3.2. КомюЙ в1дпов1дно до профшьного спрямування попередньо розглядають 
кандидатури оаб, яю пропонуються для обрання, затвердження, призначення або 
погодження Радою, готують висновки з цих питань.

3.3. Питания попередньо не розглянуте на постшнш комюп профшьного 
спрямування не може бути винесено на розгляд Ради.

Стаття 23. Права постшних комюш Ради
Для реал1зацп сво'1х повноважень постшш ком1сп Ради мають право:
1) отримувати в1д кер1вник1в оргашв, п1дприемств, установ, орган1зац1Й 

незалежно в1д форми власност1, як1 розташован1 та/або зареестроваш на 
в1дпов1дшй територп, необхщш матер1али 1 документа;

2) створювати 31 СВОГО складу ПОСТ1ЙН1 ШДГОТОВЧ1 КОМ1СП та тимчасов1 
робоч1 групи для анал1зу необх1дних матер1ал1в 1 п1дготовки проект1в своТх 
висновк1в та рекомендацш;

В1дпов1дно до ст. 47 Закону УкраТни «Про м1сцеве самоврядування в 
У крапп» та з метою шдвигцення ефективност1 управл1ння комунальною 
власшстю, 1з числа депутат1в пост1йно1 ком1сп, на и зас1данн1 утворюеться 
ПОСТ1ЙНО Д1Ю Ча П1ДГОТОВЧа КОМ1С1Я, ЩО ЗД1ЙСНЮС розробку проекюв р1шень рад 3 

питань управлшня комунальною власн1стю територ1ально1 громади села. 
Зазначена п1дготовча комю1я е суб'ектом подання на сес1ю сшьсько!' ради питань 
пов'язаних 1з управл1нням комунальною власн!стю територ!ально1 громади села.

3) створювати експертш групи, залучати ( в тому числц при можливостц 
на догов1рн1й основ! в межах кошюв вид1.пених Радою) необх1дних фах1вц1в 
для п1дготовки проект1в сво1х висновк1в та рекомендац1й;

4) проводити В1ДКрИТ1 слухання В ПОСТ1ЙН1Й КОМ1СП Ради;
5) вимагати присутност! на зас1данн1 посюйноТ ком1сп Ради посадових 

ос1б Ради та виконавчого ком!тету п1д час розгляду питань, що належать до 
предмету и вщання;

6) вносити пропозицн до порядку денного сесп Ради, визначати 
допов1дач1в та сп1вдопов1дач1в;

7) скликати сеспо Ради в порядку, встановленому чинним 
законодавством УкраТни та цим Регламентом;

8) на допов1Д1 та сшвдоповщ, а також на гарантоване слово в!д пост1йноТ 
ком1сп Ради при розгляд1 будь-якого питания на пленарному засщання Ради, що 
прямо або опосередковано стосуеться компетенцй- постшноТ ком1сп Ради;
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9) шдтримувати зв’язки 3 В1ДПОВ1ДНИМИ ПОСТШ НИМИ КОМЮ1ЯМИ Ш Ш ИХ 

мюцевих Рад, делегувати сво'Тх представниюв до складу офщшних делегацш 
Ради, що направляються з вхзитами до шших мюцевих Рад, Верховно!' Ради 
УкраУни тощо;

1 0 ) виступати оргаш затором чи брали участь у робот1 конф еренцш , 
сем1нар1в, “ круглих сташ в ”, ш ш их п убл 1чних заход1в з питань, що стосую ться  
КОМПетеНЦ11 ПОСТШНОТ КОМЮЙ' Ради.

Стаття 24. Засщання постшноТ комюн Ради та порядок його 
скликання.

1. Основною формою роботи постшноТ комюн' Ради е засщання .
2. Засщання постшноТ комюп' Ради скликаеться в М1ру необх1дност1 1 е 

правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини члешв постшноТ 
комюп Ради.

Ведения протоколу засщання постшноТ комюп Ради здшснюе ТУ секретар.
3. Скликае, неупереджено веде 1 закривае засщання постшноТ комюн 

Ради ТУ голова, а у раз! вщсутноеп голови постшноТ комюй’ Ради або 
неможливост! ним виконувати сво'Т повноваження з шших причин - заступник 
голови постшноТ комюп Ради або ТУ секретар.

4.Засщання постшноТ комюй' Ради може бути скликане за пропозищею 
(вимогою) одше'Т третини члешв постшноТ комюн' Ради.

5. 1нпп питания оргашзацп роботи Постшних комюш виршуються 
В1ДПОВ1ДНО ДО ПоЛОЖеННЯ про ПОСТ1ЙШ КОМ1СП.

Глава 3. Виконавч! органи Ради.

Стаття 25. Виконавчий комггет сшьськоТ Ради.
1. Виконавчим органом с1льсько'Т Ради е виконавчий ком1тет сшьськоТ 

Ради (надал1 -  виконавчий ком1тет Ради), який утворюеться Радою на строк ТУ 
повноважень. Пюля закшчення повноважень Ради, сшьського голови 
виконавчий ком1тет зд1Йснюе сво'Т повноваження до сформування нового складу 
виконавчого ком1тету Ради.

2. К1льк1сний склад виконавчого ком1тету Ради визначаеться Радою. 
Персональний склад виконавчого ком1тету Ради затверджуеться Радою за 
пропозищею сшьського голови.

3. Виконавчий ком1тет Ради утворюеться у склад1 сшьського голови, 
секретаря Ради, заступниюв сшьського голови (в раз1 Тх введения), секретаря 
виконавчого ком1тету Ради, кер1вниюв В1ДД1Л1В управл1нь та 1нших виконавчих 
оргашв Ради, а також шших ос1б.

4. Очолюе виконавчий ком1тет Ради с!льський голова.
5. Виконавчий комггет е пщзв!тний 1 пщконтрольний Рад1 .

6. До складу виконавчого ком1тету Ради не можуть входили депутати 
Ради (кр1м секретаря Ради).

7. Виконавчий комДет Ради здшснюе свою д1яльнють в1дпов1дно до 
Закону УкраУни «Про мюцеве самоврядування в УкраТн!»
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РОЗД1Л IV. ОРГАН13АЦ1Я РОБОТИ РАДИ 
Глава 1. Планування роботи Ради та и постшних ком1сШ.

Стаття 26. Планування роботи Ради.
1. Д1яльнють Ради проводиться ведповедно до плашв роботи Ради на рк.
2. Проект плану роботи Ради розробляеться постшними та шшими 

депутатськими комшями Ради, за участю виконавчого комитету Ради з 
урахуванням пропозицш депутаДв Ради.

Стаття 27. Планування роботи постшних та 1нших депутатських 
комнсш Ради.

1 . Плани роботи постш них депутатських комюш  Ради здш сню еться  
В1ДПОВ1ДНО ДО ПоЛОЖвННЯ Про ПОСТ1ЙШ  КОМ1С11 ради.

Глава 2. Сеси Ради.
Стаття 28. Сес1я Ради.
1. СесУя е основною формою роботи Ради , складаеться з пленарних 

заседань Ради, а також заседань постшних, тимчасових контрольних та шших 
депутатських комюш Ради, що проводяться у перюд м1ж пленарними 
заседаниями Ради, з роботи депутаДв Ради з виборцями, 1 визначае пром1жок 
часу, протягом якого Рада проводить своУ пленарш зас1дання 1 розглядае 
питания, об’еднанн! сп1льним порядком денним.

2. Пост1ЙН1 депутатськ1 коМ1сн Ради можуть проводити сво'1 зас1 дання шд 
час пленарного засщання Ради, у раз1 визнання питания порядку денного сеси 
Ради нев1дкладним, звернувшись до головуючого з пропозищею оголосити 
перерву.

3. Сес1я Ради е правомочною, якщо в пленарних заседаниях Ради бере 
участь бшыне половини депутат1в Ради вед загального складу Ради.

4. Ведкриття сеси Ради оголошуються головуючим на пленарному 
заседанш Ради на початку и першого пленарного заседания, закриття -  по 
завершены и останнього пленарного зас1 дання.

Стаття 29. Порядок скликания та проведения першо'1 сеси 
новообраноУ Ради.

1. Перша сес1я новообраноУ Ради скликаеться в1дповедною 
територ1альною виборчою ком1С1ею не П1зн1ше ,шж через два тижн1 п1сля 
реестрацп новообраних депутат1в Ради у правомочному склад!.

2. Р!шення в1дповедно1 територгальноТ виборчо!' ком1сп про скликання 
першоТ сеси Ради 13 зазначенням дата, часу 1 мгсця проведения, питань, яю 
пропонуеться винести на розгляд Ради, доводиться до ведома депутат1в Ради та 
населения вщповедно!' територп не П1зн1ше як за п’ять дн!в до В1дкриття щеУ 
сеси.

3. Для педготовки та проведения першо'1 сес11 формуеться Робоча 
депутатська трупа.

4. Формування РобочоУ депутатськоУ групи зд1Йснюеться з числа 
новообраних депутат1в Ради за пропозиц1ек> новообраного сшьського голови .
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5. Виконавчий комггет Ради забезпечуе реестращю депутаЛв Ради, яю 
прибули на першу сесйо новообраноУ Ради, та оргашзовуе и роботу.

6. Першу сесйо новообраноУ Ради вщкривае 1 веде голова вщповщноУ 
територ1альноУ виборчо'У комюп. Вш оголошуе шформащю про пщсумки вибор!в 
депутаЛв Ради 1 визнання Ух повноважень, яка приймаеться Радою до вщома. 
Июля цього набирають чинносЛ повноваження новообраних депутаЛв Ради.

7. Подальше ведения пленарного засщання Ради здшснюе новообраний 
сшьський голова.

13. На першш сеси Ради здшснюються:
1) обрання РИчильноУ комюп та секретаря першоУ сесй' Ради;
2) формування порядку денного першоУ сесй';
3) обрання секретаря Ради;
4) встановлення перелшу постшних КОМ1С1Й Ради та визначення
предмет1в Ух в1дання; затвердження складу постшних ком1сш Ради та

о б р а н н я  ГОЛ1В ПОСТ1ЙНИХ КОМ1С1Й

5) затвердження к1льк1сного складу виконавчого ком!тету Ради
6) шнй питания, необх1дн1 для оргашзащУ роботи Ради, гцо не 

потребують попереднього обговорення
У раз1 необх1дност1 Рада може прийняти р1шення про змшу 

посл1довност1 розгляду питань зазначеного перелшу або включения до перелжу 
1нших питань, що потребують термшового розгляду за пропозиц1ею РобочоУ 
групп або сшьського голови.

8. ЛУчильна ком1С1я формуеться за пропозицгею голови на пленарному 
засщанш новообраноУ Ради та затверджуеться простою бшышстю в1д присутн1х 
на зас1данн1.

9. Пщрахунок голос1в при обранн1 Л1чильноУ комюй' новообраноУ Ради 
зд1Йснюеться головуючим на пленарному засщанш новообраноУ Ради.

Стаття 30. Скликання чергових сес!Й Ради.
1. Чергов1 (наступи! пюля першоУ) сесй' Ради скликаються С1льським 

головою.
2. Чергов1 сесп Ради скликаються за потребою, але не рщше одного разу 

на квартал , а з питань вщведення земельних дшянок за наявност! в1дпов1дних 
проект1в р1шень -  не р1дше один раз на мюяць.

3. Пленарш зас1дання Ради проводяться, як правило, в третш четвер
ПОТОЧНОГО М1СЯЦЯ.

4. Пленарн1 зас1дання Ради, як правило, розпочинаються о 10.00 1 
зак1нчуються о 16.00. П1сля кожних двох годин пленарного засщання Ради 
оголошуеться перерва на 15-30 хвилин.

5. Рада може прийняти ршення 1 поо 1нший час проведения пленарних 
засщань Ради.

6. Р1шення про скликання черговоУ сесй' Ради доводиться до вщома 
депутат1в Ради (письмово) ознайомлення з порядком денним не шзшше шж за 
десять дн1в до початку роботи ЧерговоУ сесй' Ради, а у виняткових випадках, що
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потребують невщкладного рнпення Ради (одне питания), не тзшше шж за день 
до пленарного засщання Ради 13 зазначенням часу скликання, мюця проведения 
1 питань, як1 передбачаеться винести на розгляд Ради.

7. У раз1 невмотивованоТ вщмови голови або його неможливооп 
скликали сес1ю Ради, сес1я Ради скликаеться секретарем сшьсько! Ради.

У таких випадках сес1я Ради скликаеться:
1) за дорученням сшьського голови Ради;
2) якщо сшьський голова без поважних причин не скликав сеспо Ради у 

двотижневий строк июля настання умов, передбачених частиною восьмою шеТ
с т а т т ц

3) якщо сес1я Ради не скликаеться сшьським головою у строки, 
передбачеш цим Регламентом.

8. Сес1я Ради повинна бути також скликана сшьським головою або зпдно 
частини сьомоТ ще! статп секретарем сшьсько! Ради за пропозищею не менше 
одше'Г третини депутат1в Ради вщ загального складу Ради.

9. Р1шення про скликання сесп Ради головою або секретарем Ради 
оформлюеться розпорядженням вщповщних посадових ос1б Ради.

10. У випадку, якщо голова або секретар Ради у двотижневий термш не 
скликали сесно за пропозищею не менше одше1 третини депутат1в Ради в!д 
загального складу Ради, сес1я Ради може бути скликана депутатами Ради, що 
становлять не менше одшеУ третини загального складу Ради, або будь-якою 
ПОСТ1ЙНОЮ КОМ1С1еЮ Ради.

11. У випадку, якщо сес1я Ради скликаеться на вимогу одше! третини 
депутат1в Ради В1Д загального складу Ради, шд в1дпов1дною заявою-вимогою, де 
зазначаються питания, яю пропонуеться винести на розгляд Ради, шдписуються 
депутата Ради 13 зазначенням своУх пр1звищ та 1шщал1в. Коп1я ще‘1 заяви-вимоги 
направляеться сшьському голов:.

12. Виконавчий ком1тет Ради зобов’язаний сприяти орган1зацй' сесп 
Ради, яка скликаеться за вимогою одн1е'1 третини депутат1в Ради в1д загального 
складу Ради .

У випадку в1дмови посадових ос1б виконавчого ком!тету Ради сприяти 
скликанню та оргашзацп щеУ сесп Ради, депутата Ради , за вимогою яких 
скликаеться сес1я Ради, проводять службове розслщування д1яльност1 цих ос1б.

13. 1нформащя про дату 1 час початку чертово!' сесп Ради (пленарного 
засщання Ради) публжуеться на сайт1 с1льсько! Ради та (або) в районних 
засобах масово! 1нформацп.

Глава 3. Пщготовка питань 1 попередн!й Ух розгляд у Рад!
Стаття 31. Суб’екти подання (1н1ц1атори внесения) питань на 

розгляд Ради
1. Суб'ектами подання (шщаторами внесения) питань на розгляд Ради 

виступають вщповщно сшьський голова, секретар Ради, постшш комюп Ради, 
пост1Йно дшча п1дготовча ком1с1я, що зд1йснюе розробку проеюлв р1шень рад з 
питань управлшня комунальною власн!стю територ1ально! громади села, 
депутати Ради, виконавчий ком1тет Ради та шип виконавч1 органи Ради, шип су 
б'екти передбачен! законодавством.
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2. Попереднш розгляд питань, що пропонуються до винесення на розгляд
Ради ЗДШ СНЮ Ю ТЬ ПОСТШ Н1 КОМ1СЙ Ради В1ДПОВ1ДНО ДО СВОГО П р о ф ш Ь Н О Г О

спрямування.

Глава 4. Порядок денний сесн Ради.
Стаття 32. Формування порядку денного сесн Ради.
1. Порядок денний сесн Ради формуеться на кожне засщання сесн Ради.
2. Порядок денний сесн Ради включае тшьки Т1 питания, як! шдготовлеш 

В1ДПОВ1ДНО до встановлено'1 цим Регламентом процедури.
3. До проекту порядку денного чергово'1 сесн Ради обов’язково 

включаються питания, як! за р1шенням попередньоУ сесн Ради винесеш на 
повторний розгляд або яю залишилися нерозглянутими на нш. Таю питания 
розглядаються на насту пнш сесн Ради першими.

4. Порядок денний сесн Ради мае мютити: шформащю про назви 
проектов р1шень, вказаш суб’екти подання (ш1щатор1в внесения) проектов 
р1шень; за потребою - в1домост1 щодо нев1дкладност1 IX розгляду;

У порядку денному сесн Ради також визначаються доповщач! з кожного 
окремого питания.

5. Пропозицп постшних та тимчасових контрольних КОМ1С1Й Ради до 
проекту порядку денного сесн Ради, подаш в письмовш форм1 секретарю Ради, 
узагальнюються та подаються на розгляд Колегп не П1зн1ше Н1Ж за три дн1 до 
черговоУ сес11 Ради.

6. Секретар Ради готуе та подае сшьському голов1 проект порядку 
денного, де зазначае:

1) ск1льки проект1в р1шень Ради пройшли визначену цим Регламентом 
процедуру п1дготовки для розгляду на сес11 Ради;

2) як1 проекта р1шень Ради не розглядались на зас1даннях постшних 
ком1С1Й Ради;

3) як1 проекта р1шень Ради П1дтриман1 або вщхилеш пост1Йними 
ком1с1ями Ради;

7. Виключення питань з порядку денного вщбуваеться за пропозищею 
депутат1в Ради, постшних ком1сш Ради або головуючого в раз1 втрати 
актуальност1 розгляду питания та з шших причин , що не суперечать чинному 
законодавству Украши.

Стаття 33. Невщкладшсть розгляду проекту ргш ення Ради.
1. У раз1 нев1дкладност1 розгляду проекту р1шення Ради, за пропозиц1ею 

депутат1в Ради, пост1Йних КОМ1С1Й або головуючого на пленарному засщанш 
Ради, порядок денний сесн Ради може бути розширений проектами р1шень Ради, 
як! визнан1 нев1дкладними.

2. Нев1дкладн1сть розгляду проекту р1шення Ради повинна бути 
письмово обгрунтована суб’ектом його подання (Зшщатором внесения).
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3. Зазначеш проекта р1шень Ради повинш бута оформлеш вщповщно до 
вимог цього Регламенту та надаш депутатам Ради до IX обговорення та 
голосування.

Стаття 34. Затвердження порядку денного сесп Ради.

1. Проект порядку денного сесп Ради вважаеться прийнятим за основу, 
якщо вш шдтриманий бшышстю голошв депутат1в Ради вщ загального складу 
Ради,

2. Внесения питания до порядку денного сесп Ради безпосередньо на 
пленарному засщанш Ради здшснюеться за умови прийняття вщповщного 
р1шення Ради одшею третиною голошв депутаДв Ради вщ загального складу 
Ради. При цьому за необхщносД головуючим оголошуеться перерва у 
пленарному засщанш Ради для проведения стального засщання заштересованих 
постшних КОМ1С1Й Ради за участю вщповщних посадових ос1б виконавчого 
комИету. Зазначена перерва оголошуеться перед обговоренням цього питания.

3. Проект порядку денного сесп Ради, сформований вщповщно до вимог 
цього Регламенту, затверджуеться в цшому бшышстю голошв депутаДв Ради вщ 
загального складу Ради.

Глава 5. Пленарш засщання Ради.
Стаття 35. Порядок реестра цп депутатвв Ради та запрошених осгб.
1. Перед вщкриттям кожного пленарного засщання Ради проводиться 

реестращя депутат1в Ради особисто , пщтвердження ним свое'1 присутност1
ВЛаСНОруЧНИМ П1ДПИСОМ.

2. Депутат Ради зобов'язаний зарееструватись 1 бути присутшм на 
пленарних зас1даннях Ради. Про те, що депутат Ради не може взята участь у 
пленарному засщанш Ради або може стазнитись на його вщкриття, вта повинен 
до початку пленарного засщання Ради повщомити секретаря Ради, вказавши 
поважш причини.

3. Реестращя депутаДв Ради 1 запрошених оыб на пленарне засщання 
Ради починаеться за одну годину до часу його вщкриття.

4. Якщо на час вщкриття пленарного засщання Ради було зареестровано 
менше половини депутат1в Ради вщ загального складу Ради, пленарне засщання 
Ради вважаеться таким, що не вщбулося.

5. Депутат Ради може зарееструвався теля вщкриття пленарного 
засщання Ради, головуючий на пленарному засщанш Ради оголошуе вщповщну 
шформащю.

6. Про нам1р достроково покинута пленарне засщання Ради, депутат 
Ради зобов'язаний письмово прошформувати головуючого на пленарному 
засщанш Ради 13 зазначенням поважних причин.

Стаття 36. Порядок ведения пленарного засщання Ради.
1. Пленарш засщання Ради вщкривае, веде та закривае сшьський голова, 

а у випадку передбаченому цим Регламентом -  секретар Ради.
У випадку передбаченому цим Регламентом, пленарне засщання Ради 

вщкривае за дорученням групи депутаНв Ради, з шщативи якоТ скликана сес!я,
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один 1з депутатов Ради, який входить до и складу, а веде, закривае, пщписуе 
ргшення 1 протокол сесп Ради за ршенням Ради один 13 депутаюв Ради.

2. Пленарне засщання Ради починаеться з повщомлення головуючого на 
пленарному засщанш Ради даних про кшьюсть присутшх депутаюв Ради зпдно 
з реестращею.

3. Пюля вщкриття пленарного засщання Ради послщовно розглядаються 
наступш питания:

1) оголошення депутатських зашгпв, заяв, запитань, оголошень, 
вщповщей на депутатсью запити (за наявност! вимоги депутата Ради - автора 
запиту, яка за два дш до початку пленарного засщання Ради була подана в 
письмовш форм1 до голови Ради), прийняття р1шень Ради щодо вщповщей на 
депутатсью запити.

Оголошення депутатських запнйв та вщповщей на депутатсью запити 
здшснюе головуючий на пленарному засщанш Ради.

2) затвердження порядку денного сесй Ради (змши до нього);
3) розгляд питань порядку денного сесп Ради;
4) оголошення заяв 1 пропозицш не з питань порядку денного сесп Ради, 

що надшшли вщ депутаюв Ради головуючому на пленарному засщанш Ради пщ 
час поточного пленарного зас1дання Ради, прийняття у раз! необх1дност1 
В 1 ДПОВ1 ДНИХ р!шень Ради.

Глава 6. Обговорення питань на пленарному засщанш Ради.
Стаття 37. Порядок обговорення питань на пленарному засщанш

Ради.
1. Р1шення Ради з будь-якого питания приймаеться на и пленарному 

засщанш Ради безпосередньо шсля його обговорення.
2. Р1шення Ради може прийматися без його обговорення на пленарному 

засщанш Ради, якщо жоден з депутаюв Ради не заперечуе проти цього.
3. При обговоренш одного питания депутат Ради мае право взяти слово 

не бшыпе одного разу. Це обмеження не стосуеться доповщача з даного 
питания. Головуючий на пленарному засщанш Ради надае слово для вистушв на 
пленарних засщаннях Ради у порядку черги або попереднього запису.

4. Пропозищя про дострокове припинення обговорення ставиться на 
голосування. Обговорення припиняеться, якщо за це проголосу вал о бшыпе 
половини депутат1в вщ загального складу Ради.

5. Перед голосуванням за припинення обговорення головуючий на 
пленарному засщанш Ради шформуе присутшх про юльюсть депутаюв Ради, що 
виступили, 1 тих, яю записалися на виступ.

6. Подальше продовження обговорення можливе на вимогу бшыпе 
половини депутат1в Ради вщ загального складу Ради.
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7. ГПсля припинення обговорення проекту р1шення Ради, перед 
голосуванням доповщач мае право на заключне слово до трьох хвилин .

Глава 7. Голосування на пленарних засщаннях Ради.

Стаття 38. Загальш  вимоги щодо голосування на пленарному 
засщанш Ради.

1. Перед голосуванням головуючий на пленарному засщанш Ради 
оголошуе вид голосування (якщо з цього приводу е спещальш вимоги цього 
Регламенту або вщ депутаюв Ради надшшли вщповщш пропозицп).

2. Текст пропозицп чи поправки, гцо ставиться на голосування, повинш 
оголошуватися. При цьому називаеться депутат Ради, постшна комю1я Ради, що 
1шщювали внесения пропозицп чи поправки.

3. При встановленш результате голосування до загального складу 
сшьсько'У Ради включаеться вщповщно голова, якщо вш бере участь у 
пленарному засщанш Ради, 1 враховуеться його голос.

5. Р1шення Ради, за окремими винятками, вважаеться прийнятим, якщо 
на пленарному засщанш Ради за нього проголосувало бшыне половини 
депутат1в вщ загального складу Ради.

6. ПУсля заюнчення голосування головуючий на пленарному засщанш 
Ради оголошуе його повш результата 1 прийняте р1шення.

Стаття 39. Вщкрите голосування на пленарному засщання Ради.

1. Вщкрите голосування на пленарному засщанш Ради проводиться 
шляхом п1дняття та тримання руки до моменту врахування голосу кожного 
депутата Ради .

2. Ус1 пропозицп, що над1Йшли В1Д депутат1в Ради, ставляться на 
вщкрите голосування теля заюнчення обговорення в порядку IX надходження, 
якщо автори не зшмають Тх.

3. Перед початком вщкритого голосування головуючий на пленарному 
засщанш Ради оголошуе пропозицп, що ставляться на голосування, уточнюе Ух 
формулювання.

4. При вщкритому голосуванш по одному будь-якому питанию кожен 
депутат Ради мае один голос 1 подае його за пропозищю або проти неУ, чи 
утримуеться при голосуванш.

5. Головуючий на пленарному засщанш Ради оголошуе результата 
вщкритого голосування .

Стаття 40. Таемне голосування на пленарному засщанш Ради.

1. Таемне голосування проводиться за р!шенням Ради, прийнятим 
бшышетю голос1в депутат1в Ради вщ загального складу Ради, та у випадках, 
передбачених чинним законодавством 1 цим Регламентом.
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2. При проведенш таемного голосування Шчильна КОМ1С1Я встановлюе 1 
доводить до вщома депутат1в Ради:

час 1 м1сце проведения голосування; 
порядок заповнення бюлетеня; 
критерп визнання бюлетеня недшсним; 
порядок оргашзацп голосування.

3. Бюлетеш для таемного голосування в кшькостц що вщповщае 
фактичнш чисельност1 обраних депутаНв Ради, виготовляються за 
встановленою Радою формою.

4. Бюлетеш для кожного таемного голосування повинш бути однаковими 
за матер1алом, кольором, розм1ром, змютом 1 не повинш мати шяких позначок.

5. У бюлетеш для таемного голосування зазначаеться мета голосування 
та у в1дпов1дному М1СЦ1 ставляться печатка Ради 1 шдписи голови та секретаря
Л 1ЧИЛБН01 КОМ1СП.

6. До бюлетеня для таемного голосування при персональних обраннях, 
призначеннях, наданш згоди на призначення включаються вс1 кандидатури на 
посади, як1 були висунут1 у порядку, встановленому чинним законодавством 
УкраТни та цим Регламентом, 1 яю дали згоду балотуватися.

Самовщвщ кандидат1в приймаеться Радою без голосування.
Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) \ перед 

проведениям повторного голосування.
7. Якщо розглядаеться питания про надання згоди на звшьнення з 

посади, вщкликання, звшьнення з посади, припинення повноважень або 
висловлення недов1ри, то до бюлетеня для таемного голосування включаеться 
в1дпов1дна кандидатура, незалежно вщ п згоди на це.

8. Кожному депутату Ради Лчильною комю1ею видаеться один бюлетень 
для таемного голосування теля особистого шдпису в реестр! про одержания 
бюлетеня. Бюлетеш видаються безпосередньо при вход! в сектор для таемного 
голосування.

9. Сектор для таемного голосування облаштовуеться таким чином, гцоб 
при вход1 до сектору для голосування були розмщеш столи для реестрацп 
депутат1в та одержания ними бюлетешв для таемного голосування, а при виход! 
- кабша та прозора скринька для таемного голосування. При цьому до сектору 
для голосування одночасно може ввшти така кшьюсть депутаНв Ради, яка 
в!дпов1дае кшькост1 наявних стол1в для реестрацп.

10. Депутат Ради може одержати бюлетень для таемного голосування 1 
пройти до сектору для таемного голосування тшьки шеля того, як вона 
звшьниться.

11. Депутат Ради не мае права дв!ч1 входити до сектору для таемного 
голосування при проведенш одного голосування.

12. Голосування проводиться шляхом проставляння в бюлетеш для 
таемного голосування позначки, що заевщчуе волевиявлення депутата Ради, 
напроти пр1звища кандидата, за якого депутат Ради голосуе, або напроти шшого
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запропонованого в бюлетеш вар1анта р1шення. Заповнений бюлетень для 
таемного голосування опускаеться в скриньку, що знаходиться в сектор1 для 
таемного голосування.

13. Голосування закшчуеться в час, визначений Шчильною комю1ею.
14. Таемне голосування вважаеться таким, що не вщбулося, якщо 

бюлетешв для таемного голосування депутатами Ради одержано менше, шж 
необхщно для прийняття вщповщного р1шення. У такому раз1 проводиться 
переголосування, якщо шше не встановлено чинним законодавством або якщо 
бшышстю голос1в депутата в1д загального складу Ради не прийнято шшого 
р1шення.

15. Недшсними вважаються бюлетеш невстановленого зразка, бюлетеш, 
у яких шдтримано дв1 1 бшыне кандидатур на одну посаду, а також бюлетеш, з 
яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради. Пр1звища, додатково 
вписаш до бюлетешв, при шдрахунку голос1в не враховуються.

16. Р1шення Ради за результатами таемного голосування вважаеться 
прийнятим, якщо за нього подано бшышсть голос1в депутата в1д загального 
складу Ради.

17. Якщо при обранш, призначенш, наданш згоди на призначення на 
посаду лише одшеУ особи жоден 13 к1лькох кандидат1в на посаду не одержить за 
результатами першого голосування необхщно1 бшыност1 голос1в депутат1в Ради, 
проводиться повторне таемне голосування щодо двох кандидатур, яю одержали 
найбшыну к1льк1сть голос1в депутат1в Ради при першому голосуванн1.

18. Якщо внаслщок вибуття каидидат1в на посаду з балотування 
залишаеться один кандидат на посаду, повторне таемне голосування 
проводиться щодо нього.

19. Якщо за результатами таемного голосування рпнення про надання 
згоди на звшьнення з посади, вщкликання, звшьнення з посади, припинення 
повноважень або висловлення недов1ри не прийнято, пропозищя вважаеться 
вщхиленою 1 повторному розгляду або новому голосуванню щодо Т1е1 самоТ 
особи на Ц1Й сесп не пщлягае .

20. Якщо за результатами таемного голосування кандидата не було 
вщповщно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, 
проводиться повторний розгляд цього ж питания порядку денного з новим 
висуненням кандидате на наступних сес1ях, якщо шше не встановлено чинним 
законодавством УкраУни. Клльюсть повторних розгляд1в таких питань не 
обмежуеться.

21. Якщо при першому тур1 таемного голосування друге мюце роздшили 
два або бшыне кандидате, або три 1 б1льше кандидата розд1лили перше м1сце, 
м1ж ними проводиться пром1жне таемне голосування за право участ1 у другому 
тур1 таемного голосування.

22. Рада може прийняти процедурне р!шення про таемне голосування 
щодо кандидатур на посади списком, якщо шше не встановлено чинним 
законодавством УкраУни та цим Регламентом.

Стаття 4 1.По1менне голосування на пленарному засщанш Ради.
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1. На вимогу не менше одшеУ третини депутатов Ради вщ загального 
складу Ради у вс1х випадках, кр1м таких, що зпдно чинного законодавства 
УкраУни та цього Регламенту потребують таемного голосування може 
проводитись по1менне голосування шляхом опитування.

2. По1менне голосування проводиться шляхом зчитування головою 
ЛлчильноУ ком1сп списку зареестрованих депутата Ради.

3. Кожен депутат Ради при зчитуванш його пр1звища оголошуе свое 
р] шення з вар1анта, що ставляться на голосування.

4. Голова .ШчильноУ ком1сп повщомляе про результат голосування за 
кожен вар1ант на пленарному засщанш Ради.

Глава 8. Решения Ради.
Стаття 42. Нормативно-правов1 акти Ради.
На пленарному засщанш Ради, Рада у межах своТх повноважень приймае 

нормативно-правов1 та шин акти у форм1 ртаень:
• р1шення Ради -  нормативно-правовий акт Ради, прийнятий в межах 

и компетенци, вщповщно до вимог Закону Украши “ Про мюцеве 
самоврядування в УкраУш ” для досягнення певноУ цш, що спричиняе певш 
юридичш наслщки;

• процедурне р1шення -  рхшення, прийняте Радою з процедурних 
питань в1дпов1дно до норм (положень) цього Регламенту;

• доручення - р1шення Ради, що стосуеться органу чи посадовоУ особи 
Ради, 1 М1стить зобов’язання або повноваження до одноразовоУ д!У;

• протокольне доручення -  приймаеться Радою процедурним 
р1шенням 1 П1длягае обов’язковому розгляду органом чи посадовою особою 
Ради, яка визначена у дорученнг Про результата розгляду 1 вжит1 заходи 
виконавець повщомляе депутата Ради у встановлений сешею Ради терм1н;

• звернення -  р1шення Ради, звернене до не шдпорядкованих Рад! 
суб’ект1в 13 закликом до певних дш та 1Н1Ц1атив;

• заява — р1шення Ради, що мютить у соб1 виявлення позищУ Ради з 
певних питань.

Стаття 43. Р1шення Ради з процедурних питань.
1. Р1шення з процедурних питань приймаеться Радою за шдтримки одше'У 

третини депутат1в Ради В1Д загального складу Ради.
2. Процедурними вважаються питания регулювання роботи пленарного 

засщання Ради, зокрема:
1) про перерву в пленарному засщанш Ради, перенесения чи закриття 

пленарного засщання Ради, якщо порядок денний сес1У Ради вичерпаний;
2) про проведения додатково'У реестращУ депутат!в Ради;
3) про встановлення обмежень у час1 для виступ1в 1 дискусш у цшому;
4) про надання додаткового часу для виступу;
5) про завершения обговорювання питания;
6) про змшу черговост1 виступ1в;
7) про надання слова запрошеним на пленарне засщання Ради;
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8) про невщкладшсть розгляду питань порядку денного сесп Ради;
9) про встановлення термшу вщповщ1 на депутатський запит.
3. Рхшення, прийняте Радою з процедурних питань, як документ не 

оформлюеться. Процедуры рпнення фжсуються у протокол! пленарного 
засщання Ради.

4. При виникненш у депутаНв Ради сумшв!в щодо вщнесення 
запропонованого питания до процедурного, по ньому приймаеться р1шення Ради 
бшышстю голос1в депутат!в Ради в!д загального складу Ради.

Глава 9. Протоколювання пленарних засщань Ради
Стаття 44. Протокол пленарних засщань Ради.
Протокол пленарного заседания Ради е офщшним документом, що 

пщтверджуе процес обговорення ! прийняття ргшення Радою.
Протокол сесш ради оприлюднюеться вщповщно до Закону Украши 

«Про доступ ДО Публ1ЧН01 !нформаци».

У протокол! фшсуеться:
1) дата, М1сце, 1 час проведения пленарного засщання Ради;
2) пр1звище та шйцали головуючого на пленарному засщанш Ради та 

присутшх депутат1в Ради (список присутн1х депутат1в Ради на пленарному 
засщанш оформлюеться як додаток до протоколу Ради);

3) пр1звище та шщали вщсутшх депутат1в Ради !з зазначенням того, з 
яко! причини вони вщсутш (як додаток до протоколу);

4) пр1звище та шпцали присутн1х 1нших посадових ос1б, присутн1х на 
пленарному засщанш Ради, якщо вони зобов'язаш взяти в нш участь;

5) питания порядку денного винесеш на розгляд Ради (у вигляд! 
окремого р1шення Ради), а також ус1 подання, питания 1 пропозици та спос!б !х 
вир!шення;

6) перел1к р1шень та результата вибор1в посадових ос1б Ради;
7) зм1ни та доповнення до проекНв р1шень Ради, яю враховуються при 

голосуванн!;
8) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесения !х до протоколу 

Ради (як додаток до протоколу);
9) ухвали щодо дисциплшарного впливу та пр1звища тих, до кого вони 

були застосоваш;
10) запита та запитання депутаНв Ради та вщповщ на них:
11) повщомлення (як додаток до протоколу);
12) повн1 результати голосування з прийнятих р1шень Ради, в тому числ1 

по!менних голосувань (як додатки до протоколу).
13) протоко л ьш доручення Ради, сшьського голови, секретаря Ради;

Глава 10. Набрання чинност! р!шень Ради 
Стаття 45. Оформления рвшень Ради.
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1. Рпгтення Ради нормативно-правового характеру набирають чинносй з 
дня 1х прийняття або офщшного оприлюднення, якщо Радою не встановлено 
бшын шзнш строк введения цих р1шень у дно.

2. Оф1Ц1Йне оприлюднення р1шень вщбуваеться на офщшному веб-сайт1 
ради та (або) мюцевих засобах масово! шформацп чи дошщ оголошень ради.

РОЗД1Л V. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ
Стаття 89. Набрання чинност! Регламенту.
Цей Регламент набирае чинност1 з дня його прийняття.
3 дня набрання чинност1 цим Регламентом втрачае чинтсть Регламент 

Ради, прийнятий Радою VI скликання.
Стаття 90. Забезпечення дотримання Регламенту.
1. Забезпечення дотримання Регламенту шд час пленарного засщання 

Ради покладаеться на головуючого на пленарному засщанш Ради, у М1жсесшний 
перюд (м1ж пленарними зас1даннями Ради) /■ на сшьського голову, секретаря 
Ради.

2. Контроль за дотримйнням Регдаме! у покладаеться на пост1ину 
КОМ1С1Ю Ради, до предмета вщання/якш цдде>шть итання регламенту.

Сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН
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в
УКРА1НА

КиТвська область Киево - Святошинський район
____________ Вгго-Поштова сш ьська рада____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р I III К II М Я
№ 3-3 вщ 23 грудня 2015 року

с.ВггаПоштова
“ Про затвердження Положения про постшш депутатсью ком1СП В1то-

ПоштовоУ с1льсько1 ради ”

Заслухавши голову бюджетно! ком1сп Пекарського П.В. п >о 
затвердження Положения про пост1Йн1 депутатсыа ком1сн В И о-П оштоб о! 
сшьсько1 ради, керуючись ст. ст. 26, 28 Закону Украши «Про мйсцезе 
самоврядування в Украш1», сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :



Додаток
до решения Вна-Поштово!' 
С1ЛЬСЬК01 ради
В1Д . а  .2015 № 3  - 3  -VII

Положения 
про ПОСТШШ КОМ1СЙ

В1та-Поштово*1 сшьськоп ради VII скликання 

1. Загальш положения

1.1. Постшш комюп (дал1 -  Комюп) В1та-Поштово1 сшьськоУ ради (дал1 -  
Рада) е органами Ради, що обираються з числа и депутатов, для вивчення, 
попереднього розгляду 1 шдготовки питань, яю належать до й вщання, 
здшснення контролю за виконанням р1шень Ради.

У рш енш  Ради, яким обираються Комюп, зазначаеться назва Комюп, склад 
комюп та й  голова.

1.2. Комюп е П1дзв1тними Рад1 та вщповщальними перед нею.
1.3. К ом 1сп обираю ться Радою  на строк й  повноваж ень у  склад1 голови 1 

ЧЛеН1В К омю п. В с 1 1НШ1 питания структури КОМЮП ВИр1ШуЮТЬСЯ В1ДПОВ1ДНОЮ 
К ом 1С1ею.

1.4. Заступник голови Ком1сп 1 секретар Комюп обираються на першому 
(орган1зац1Йному) засщанш в1дпов1дно1 Ком1сп.

1.5. Депутат може входити до складу тшьки одше'1 Ком1сп.
1.6. Протягом строку сво'1х повноважень Рада в1дпов1дними р1шеннями може 

утворювати ниш Ком1сп, л1кв1довувати 1 реорган13овувати рангше утворенг, 
вносити ЗМ1НИ до функц1Й та назв Ком1С1Й, переобирати IX персональний склад 
та голову Комюп.

1.7. Комюп керуються у свош д1яльност1 та дноть на тдстав 1 1 у спос1б 
в1дпов1дно до Конституцп Украши, Закошв Украши, акт1в Верховно1 Ради 
Украши, Президента Украши, Кабшету М1н1стр1в Украши, р1шень Ради, що 
прийнят1 у межах й  компетенцп, 1нших акт1в законодавства Украши, що 
регламентують Ух Д1яльн1сть, Регламенту Ради та цього Положения.

2. Перел1к Ком1с1й

Ршенням Ради сьомого скликання утворен1 таш Ком1сп:
1. 3 питань земельних вщносин;
2 .3  питань дотримання законное!!, охорони громадського порядку, 

регламенту та депутатсько’1 етики, благоустрою населених пункНв;
3 .3  питань бюджету, комунально!’ власнос г», питань культури, 

охорони здоровя та оевгги;
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3. Повноваження Комкш

3.1. Комки за дорученням Ради або за власною ппщативою попередньо 
розглядають питания, яю вносяться на розгляд Ради, розробляють проекти 
р 1шень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сеслях Ради з
ДОПОВ1ДЯМИ 1 СП1ВДОПОВ1ДЯМИ.

3.2. Комки вщповщно до профшьного спрямування попередньо розглядають 
кандидатури ос1б, яю пропонуються для обрання, затвердження, призначення 
або погодження Радою, готують висновки з цих питань.

3.3. За результатами вивчення 1 розгляду питань Комки готують висновки 1 

рекомендацп. Висновки 1 рекомендаций Комки приймаються бшышстю голоюв 
вщ загального складу Комки 1 шдписуються головою Комки, а в раз1 його 
в1дсутност1 -  заступником голови або секретарем Комки. Протоколи засщань 
Комки шдписуються головою 1 секретарем Комки.

3.4. Комки здшснюють розгляд питань, визначених роздшом 10 цього 
Положения.

4. Права Комкш
Комки мають право:
4.1. В порядку, визначеному законом, отримувати в1д кер1вниюв оргашв, 

пщприемств, установ, оргашзацш та IX фийалхв 1 вщдшень необхщш матер1али 1 

документи з питань, яю належать до IX в!дання.
4.2. Вносити пропозицп на розгляд сесп Ради з питань, яю належать до 

вщання Ради, в межах повноважень та за функцюнальною спрямован1стю 
К0М1СЙ.

4.3. Створювати шдготовч1 ком1сп 1 робоч1 групи з залученням представниюв 
громадськост1, вчених 1 спец1ал1ст1в.

4.4. Розглядати спшьно з 1ншими Ком1с1ями питания, яю належать до в1дання
ЮЛЬКОХ КОМ1С1Й.

4.5. 3 метою контролю за виконанням програм, затверджених на сеюях Ради, 
вносити пропозицп щодо заслуховування на сеси Ради шформацп кер1вниюв 
виконавчих орган1в Ради про хщ виконання вказаних програм.

4.6. Вимагати обов’язкового розгляду рекомендащй Комки органами, 
пщприемствами, установами, орган1зац1ями, яким вони адресован!, та 
шформування ними про результата розгляду у встановлеш строки Раду 1 

КОМ1С1Ю.

5. Обов’язки Комкш

5.1. Будувати свою роботу на основ! законности гласност1, р1вноправност! 1 

вшьного колективного обговорення та вир1шення питань.
5.2. Вивчати 1 враховувати у свош д1яльност1 громадську думку, розглядати 

звернення громадян 1 своечасно реагувати на них.



5.3. Комюп при здшсненш ними сво!х повноважень також мають шпи 
обов’язки вщповщно до законодавства Украши.

3

6. Функциональна спрямовашсть Комкш

6.1. Функциональна спрямовашсть Комюш визначаеться цим Положениям. 
Назви Комюш вщповщають IX завданням та функцюнальнш спрямованость

6.2. Комюи вщповщно до напрямку свое!' функцюнально! спрямованост1 
вивчають, попередньо розглядають питания, готують висновки 1 рекомендаций 
розробляють проекта р1шень Ради, контролюють !х виконання.

7. Оргашзащя роботи Комюш

7.1. Оргашзащя роботи Комюш покладаеться на гол1в Комюш. Голова 
Комюи скликае 1 веде засщання Комюп, дае доручення членам Комюи, 
представляе Комю1ю у вщносинах з шшими органами, об’еднаннями громадян, 
шдприемствами, установами, оргашзащями, а також громадянами, орган1зуе 
роботу по реал1зацЙ висновюв 1 рекомендац1й Ком1си. У раз1 в1дсутност1 голови 
Ком1С11 або неможливост1 ним виконувати сво'1 повноваження з штттих причин 
його функци зд1йснюе заступник голови Ком1сп або секретар Ком1сп.

7.2. Ком1с1я для вивчення питань, розробки проекпв р1шень Ради може 
створювати шдготовч1 ком1сп 1 робоч1 групи з залученням пращвниюв орган1в 
м1сцевого самоврядування, державно!' влади, вчених, спец1алют1в та 
представник1в громадськостц за !х згодою та за погодженням з !х кер1вниками.

7.3. Секретар Комюи шформуе член1в Комюи про засщання.
Секретар Ком1с1! вщповщае за забезпечення член1в Ком1си 1 запрошених 

матер1алами, п1дготовленими для розгляду на засщанш Ком1си.
7.4. Питания оргашзацп роботи Ком1сЙ, не врегульоваш цим Положениям та 

р1шеннями Ради, вир1шуються Ком1с1ею самост1йно.

8. Проведения засщань Ком1С1Й

8.1. Формою роботи Комюш е !х засщання.
8.2. Засщання Комюи скликаеться в м1ру необхщност11 е правомочним, яюцо 

в ньому бере участь не менш як половина вщ загального складу Ком1сЙ.
8.3. Зас1дання Комюи проводяться вщкрито 1 гласно, кр1м випадюв, коли 

проводиться закрите засщання Комюп.
1нш1 депутата Ради — не члени Комюп можуть брати участь у засщанш 

Комюп з правом дорадчого голосу.
Про проведения закритого обговорення питань порядку денного засщання 

Комюи Комю1я приймае вщповщне окреме р1шення, яке заноситься до 
протоколу засщання з обгрунтуванням необхщност1 обговорення того чи шшого 
питання/питань на закритому засщанш.

8.4. Порядок денний засщання приймаеться на початку засщання Комюи.
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8.5. Особи, запрошен! на заседания Комюи з окремих питань, можуть 
виступати при IX обговоренш, вносити пропозици, робити зауваження по сут1 
обговорення питания, давати необхедш доведки. Шсля розгляду Комю1ею 
ведповедного питания 1 прийняття по ньому р 1шення, зазначеш особи у 
подалышй робот1 Комюи участ1 не беруть.

8.6. В окремих випадках, за ведсутнютю члена Комюи з поважних причин, вш 
може висловити свою позищю по питаниях порядку денного письмово, яка 
ДОВОДИТЬСЯ ДО В1ДОМа присутшх ГОЛОВОЮ КОМЮ И.

8.7. На засщаннях Комюи ведеться протокол заседания. Ведения протоколу 
заседания покладаеться на секретаря Комюи, а в раз1 його ведсутност1 на шшого 
члена Комюи за дорученням голови Комюи або головуючого на заседании

У протокол! заседания зазначаються: дата заседания, пр1звища присутшх 
члешв Комюи, пр!звища 1 посади запрошених, порядок денний, стисла 
шформащя про розгляд питань порядку денного (пр!звища тих, хто виступав, 
внесет ними пропозици, результата голосування, окрем1 думки члешв Комюи, 
яю не погоджуються з результатами голосування), п рийш т р1шення, письмова 
1нформац1я вед ведсутшх з поважних причин члешв Комюи по питаниях 
порядку денного (за и наявност1).

8.8. За результатами вивчення 1 розгляду питань Комюи готують висновки 1 

рекомендацп. Висновки 1 рекомендацЙ Ком1СЙ приймаються бшышстю голос1в 
вед загального складу Комюи 1 п1дписуються головою Комюи, а в раз1 його 
ведсутност1 -  заступником голови або секретарем Комюи.

Зазначеш висновки 1 рекомендацп Комюи надсилаються посадовим особам або 
уповноваженим представникам оргашв, педприемств, установ 1 оргашзацш, 
громадянам, як1 брали участь у заседанш Ком1сн з ведповедних питань.

Протоколи зас1дань Комюи педписуються головою 1 секретарем Комюи.
8.9. Кер1вники п1дзв!тних чи педконтрольних Рад1 орган1в, П1дириемств, 

установ 1 орган1зац1Й, як1 запрошен! на заседания Комюи, зобов’язаш прибути 
на заседания особисто або направити свого заступника !з матер1алами та 
ведомостями з питань, з яких !х запрошено.

9. Склад Комю1Й

9.1. Голова Комюи

9.1.1. Обираеться Радою на и пленарному заседанш ведкритим голосуванням 
бшышстю депутат1в В1Д загального складу Ради.

9.1.2. Скликае, головуе на заседанш, педписуе протоколи, висновки та 
рекомендацп Комюи. Оргашзовуе педготовку необхедних матер!ал1в на 
зас1дання, дае ведповедш доручення членам Ком!сп.

9.1.3. Забезпечуе участь у заседанш Комюи представниюв державних оргашв, 
педприемств, установ, оргашзацш, громадських оргашв та оргашв 
самооргашзацп населения, фах1вщв, вчених, засоб1в масово!' !нформацп.

9.1.4. Орган!зовуе роботу по реалгзацп висновк1в 1 рекомендац1й Ком!сп.



9.1.5. Представляе Комкдо у вщносинах з шшими органами, об’еднаннями 
громадян, шдприемствами, установами, оргашзащями, а також громадянами.

9.1.6. Голова Комки також здшснюе наступш функцп:
проводить розподш функцюнальних обов’язюв М1Ж членами Комки;
оргашзуе поточну роботу Комки за проф1лем и д1яльност1 1 координуе 

ЦЮ роботу 3 ШШИМИ КОМ1С1ЯМИ;
доводить до в1дома члешв Комки шформацно про офщшш документа, 

листи, шин повщомлення, що надшшли та стосуються д1яльност1 Комки;

9.1.7. За дорученням члешв Комки виступае з доповщями 1 сшвдоповщями 
на сес1ях Ради.

9.1.8. Вщ 1мен1 Ком1СЙ письмово погоджуе проекта р1шень Ради, 
пщготовлеш Ком1с1ею.

9.2. Заступник голови Комки

9.2.1. Обираеться 13 члешв Ком1сЙ на й першому (орган1зацшному) засщанш 
61л ь ш 1с тю  голос1в В1Д загального складу Ком1сн за пропозиц1ею голови Ком1сЙ.

9.2.2. Надае допомогу голов1 в орган1зацп робота Ком1сп, а при в1дсутност1 
голови або неможливост1 виконання ним сво1х обов’язк1в з 1нших причин 
здшснюе повноваження голови Ком1сЙ.

9.3. Секретар Комки

9.3.1. Обираеться 13 члешв Комки на й першому (оргашзацшному) зас1данн1 
61л ь ш 1с тю  голос1в вщ загального складу Ком1СП за пропозиц1ею голови Комки.

9.3.2.1нформуе член1в Комки про час 1 м1сце проведения заседания та 1нших 
ЗаХОД1В КОМ1С11.

9.3.3. В раз1 в1дсутност1 голови Комки 1 його заступника скликае та головуе 
на зас1данн1 Комки.

9.3.4. Оформляе проекта рпнень, рекомендаций Ком1сп, протоколи засщань 
Ком1сп, шин документа Комки, шдписуе разом з головою (заступником 
голови) Комки протоколи засщань Комки, веде дшоводство.

9.3.5. Забезпечуе своечасшсть вщправки виконавцям висновюв 1 

рекомендац1й Ком1сп, отримання вщповщно! 1нформацЙ, виконуе 1НШ1 

доручення Комки, и голови або заступника голови Ком1сп.
9.3.6.1нформуе член1в Комки про результата розгляду рекомендаций Комкй'.
9.3.7. Забезпечуе члешв Ком1сп та запрошених на засщання Ком1сп 

необх1дними матер1алами з порядку денного.
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9.4. Члени Комки

9.4.1. Члени Комки мають право:
вносити пропозицп про розгляд на засщаннях Комки будь-якого 

питания, що належить до й в1дання;



брати участь в обговореннй рекомендаций, пропозицйй, висновкйв та 
пйдготовцй проектйв рйшень Ради. Пропозицйя члена Комюп на його вимогу 
повинна бути проголосована на засйданнй КомйсГ!;

викласти свою окрему думку як додаток до рекомендаци та/або висновку 
Комюп;

9.4.2. Члени Комюп зобов’язаш:
бути присутнйми на засйданнях Комйсйй', до складу яко1 вони входять, 
брати участь у роботй Комйсйй; 
дотримуватись порядку на засйданнях Комйсйй;
виконувати доручення голови Комюп та доручення, визначенй рйшеннями

КОМЙСЙЙ
У випадку невиконання депутатом Ради своУх обов’язкйв щодо роботи в 

КомйсйУ, визначених цим Положениям, та вйдсутностй його бйлын, нйж на 
половинй з проведених Комйсйею засйдань протягом року, голова Комюп 
вносить на и розгляд питания про можливють подалыного перебування 
депутата Ради у и склад!.
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10. Основы! напрямки Д 1ЯЛЬНОСТ1 Компсйй

10.1. 3 питань земельных вйдносин
Ком1С1я з питань земельних вщносин, проводить вивчення, попереднйй 

розгляд, готуе висновки та/або рекомендаци з наступних питань, яю належать 
до повноважень Ради:

- затвердження програм у сферй земельних вщносин, заслуховування з в т в  
про IX виконання;

- вир1шення в1дпов1дно до закону питань регулювання земельних вйдносин;
- розгляд земельних спорйв;
- вирйшення в1дпов1дно до закону питань регулювання земельних вщносин (у 

т.ч. видйлення земельних дшянок);
- затвердження ставок земельного податку вщповйдно до Податкового 

кодексу УкраТни;
- вирйшення вщповщно до закону питань про надання дозволу на спещальне 

використання природних ресурсйв мйсцевого значения, а також про скасування 
такого дозволу;

- прийняття рйшень про органйзацйю територйй й об'ектйв природно- 
заповйдного фонду мйсцевого значения та йнших територйй, що пйдлягають 
особливйй охоронй; внесения пропозицйй до вйдповйдних державних органйв 
щодо оголошення природних та йнших об'ектйв, що мають екологйчну, 
йсторичну, культурну або наукову цйннйсть, пам'ятками природи, йсторй' або 
культури, якй охороняються законом, прийняття рйшень про оголошення в 
мйсцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами 
"сезону тишй" з обмеженням господарсько‘1 дйяльностй та добуванням об’ектйв 
тваринного свйту;



7
- надання вщповщно до законодавства згоди на розмщення на територй 

села новых об'екпв, у тому числ1 мюць чи об'екпв для розмщення вщход1в, 
сфера еколопчного впливу д1яльносп яких зпдно з ддочими нормативами 
включае вщповщну територ1К>;

- розгляд проекту генерального плану села, його корегування, а також 
шдготовка проекпв землеустрою щодо встановлення та змшу меж населеного 
пункту;

- шших питань у сфер1 земельных вщносин, яю вщносяться до компетенци 
Ради законодавством Украши та вщповщають профшю КомюЙ.

10.2. 3 питань дотримання законности охорони громадського порядку, 
регламенту та депутатсько!' етики, благоустрою населених пункпв;

Ком1с1я з питань дотримання законносп, охорони громадського порядку, 
регламенту та депутатськоУ етики, благоустрою населених пункпв, проводить 
вивчення, попереднш розгляд, готуе висновки та/або рекомендацп з наступних 
питань, яю належать до повноважень Ради:

10.2.1. У сфера дотримання законное^, охорони громадського порядку:
- затвердження цшьових програм з питань законноеп, правопорядку та 

боротьби з корупщею, заслуховування з в т в  про 1*х виконання;
- прийняття р!шень про звернення до суду щодо визнання незаконными акпв 

М1сцевих оргашв виконавчоТ влади, П1дприемств, установ та оргашзацш, як1 
обмежують права територ1альноТ громади, а також повноваження Ради та и 
орган1в;

- розробка заход1в протидй" корупцЙ та контролю за додержанням радою та 
утвореними нею органами, шдприемствами, установами, оргашзащями, 
розташованими на територй села, антикорупцшного законодавства в межах, 
передбачених законодавством;

- розгляд протеспв прокуратуры на рш ення Ради;
- 1нших питань законноеп, правопорядку, боротьби з корупщею, яю 

вщносяться до компетенци Ради законодавством Украши та вщповщають 
профшю КомюЙ.

10.2.2. У сфер! регламенту та депутатсько*1 етики:
- шдготовка Регламенту Ради та змш до нього;
- затвердження вщповщно до закону Положения про змют, опис та порядок 

використання символ1ки села;
- зв!тування поспйних ком1с1й, кер1вниюв орган1в, як1 Рада утворюе, обирае 

та призначае;
- розгляд запипв депутапв з питань що стосуються регламенту, депутатсько‘1 

етики, забезпечення д1яльносп депутапв, п1дготовка проект1в р1шень по них;
- прийняття р1шень щодо дострокового припинення повноважень депутата 

Ради в порядку, встановленому законодавством;
- шших питань регламенту, депутатсько‘1 етики, забезпечення д1яльносп 

депутапв, яю вщносяться до компетенщУ Ради законодавством Украши та 
вщповщають профшю Комюп.

10.2.3. У сфер! благоустрою населених пункпв



- затвердження в установленому порядку мюцевих мютобуд1вних програм, 
генеральних плашв забудови вщповщних населених пункпв, шшо! 
м1стобуд1вно1 документаций

- встановлення вщповщно до законодавства правил з питань благоустрою 
територн населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти 1 порядку, торпвл1 

на ринках, додержання типи в громадських мюцях, за порушення яких 
передбачено адмшютративну вщповщальнють;

- шших питань блогоусрою, як1 вщносяться до компетенци Ради 
законодавством Украши та вщповщають профшю КомюЙ.

10.3. 3 питань бюджету, комунально! власност!, питань культури, 
охорони здоровя та ОСВ1ТИ

У бюджетшй сфер!

10.3.1. Ком:!с!я проводить вивчення, попередн!й розгляд, готуе висновки 
та/або рекомендацй' з наступних питань, як! належать до повноважень Ради:

- затвердження структури, чиселъност! виконавчих органов Ради, витрат на 
утримання Ради та и виконавчих оргашв; утворення та л1кв1дац1я виконавчих 
орган1в Ради;

- затвердження програм сощально-економ1чного та культурного розвитку 
села, цшьових програм з шших питань; заслуховування зв т в  про 1‘х викоиання;

_ затвердження бюджету територ1алъно1 громада села, внесения змш до 
нього, затвердження зв!ту про його виконання або прийняття 1ншого р1шення з 
цього питания;

- встановлення мюцевих податюв 1 збор!в вщпов1дно до Податкового кодексу 
Украши;

- утворення цшьових фощцв, затвердження положень про ц! фонди;
- прийняття рппень щодо зд1Йснення мюцевих запозичень;
- прийняття р1шень щодо передач! коптив з бюджету села;
- прийняття рпнень щодо надання вщповщно до чинного законодавства пшьг 

по мюцевих податках ! зборах, а також земельному податку;
- становления для п!дприемств, установ та оргашзацш, що належать до 

комунально!' власност! територ!ально1 громади, розм!ру частки прибутку, яка 
шдлягае зарахуванню до мюцевого бюджету;

- шших питань бюджету та ф!нанс!в, як! вщносяться до компетенци Ради 
законодавством Украши та вщповщають профшю КомтсЙ.

Зазначен! у пункт! 10.1.1. питания не можутъ бути винесеш на розгляд сесп 
с!льсько*1 ради без попереднього розгляду та надання висновк!в та/(або) 
рекомендаций з даних питань постшною ком:!с!ею з питань бюджету, 
комунально!' власност!, питань культури, охорони здоровя та осв!ти

У сфер! комунально! власност!:

10.3.2 Ком!с!я проводить вивчення, попередшй розгляд, готуе висновки 
та/або рекомендацп з наступних питань, як! належать до повноважень Ряди:

8



- затвердження цшьових програм у сфер! комунально! власностё ё 
приватизацёё, заслуховування зветёв про Тх виконашш;

- попереднёй розгляд та надання висновкёв та (або) рекомендацёй з питань 
щодо продажу, передач! в оренду, концесёю або т д  заставу об’ектёв 
комунально! власностё, а також придбання таких об’ектёв в установленому 
законом порядку;

- вирёшення в установленому законом порядку питань щодо управления 
об’ектами комунально! власностё;

- прийняття рёшень про звернення до суду щодо визнання незаконними актёв 
мёсцевих органёв виконавчо! влади, пёдприемств, установ та органёзацёй, з 
питань комунально! власност! ё приватизацёё, як! обмежують права Ради та !Т 
органёв;

- надання згоди на передачу об’ектёв з державно! власностё у власнёстъ 
територёальноё громади села та прийняття рёшень про передачу об’ектёв права 
комунально! власност! територёальноё громади села до !нших форм власност! чи 
у спёльну власшсть територёальних громад району, облает!;

прийняття рёшень щодо утворення, реорганёзац!!, лёквёдац!!, 
перепрофёлювання пщприемств та закладов комунально! власност! 
теритоорёально! громади села;

- затвердження та внесения зм!н до статуттв (положень) пщприемств 
(об’еднань), закладёв комунально! власност! теритоорёально! громади села;

- погодження кандидатур на посади керёвникёв пщприемств (об’еднань), 
закладёв комунально! власност! теритоорёально! громади села, погодження 
питания звшьнення таких кергвникёв та переукладання з ними контрактёв;

- надання дозволу на списания об’ектёв комунально! власностё села в 
установленому порядку;

- розгляд акт!в оценки майна комунально! власност! територеальноё громади 
села, що передаеться в оренду;

- на вимогу П0СТШН01 комёсё! заслуховуе звёти керёвниюв виконавчих орган!в 
Ради та керёвникёв обектёв комунально! власностё з питань управления 
комунальною власнёстю територеальноё громади;

~ ёнших питань комунально! власностё ё приватизацёё, яке вёдносяться до 
компетенцё! Ради законедавством Украёни та вёдповёдають профёлю Комёсёё.

Зазначенё у пункте 10.1.2 питания не можуть бути винесенё на розгляд сесёё 
сёльсько! ради без попереднього розгляду та надання висновкёв та/(або) 
рекомендацёй з даних питань постёйною комёсёею з питань бюджету, 
комунально! власностё, питань культури, охорони здоровя та освети.

Вёдповёдно до ст. 47 Закону Украёни «Про мёсцеве самоврядування в 
Украёнё» та з метою пёдвищення еффективностё управления комунальною 
власнёстю, ёз числа депутатёв постёйноё комёсёё, на её засёданнё утворюеться 
постёйнодёюча пёдготовча комёсея, що здёйснюе розробку проектёв рёшень рад з 
питань управления комунальною власнестю територеальноё громади села. 
Зазначена пёдготовча комёсёя е субектом подання на сесёю сёльсько! ради питань 
повязаних ёз управлениям комунальною власнёстю територеальноё громади села.

У сфер! культури, охорони здоровя та освети

9



10.3.3. Комю1я проводить вивчення, попереднш розгляд, готуе висновки 
та/або рекомендацп з наступних питань, яьа належать до повноважень Ради:

-затвердження цшьових програм з питань культури, охорони здоровя та 
освгги, заслуховування з в т в  про IX виконання;

- сприяння реал1зацп на м1сцевому р1вш державно! полИики з охорони 
здоров’я, материнства та дитинства, саштарно-етдем1чного забезпечення 
населения;

- розробка пропозицш щодо заход1в щодо покращення репродуктивного 
здоров’я населения та зменшення материнсько! смертности профшактики та 
зниження захворюваност1,швалщност! та смертност1 д1тей;

- внесения пропозицш до вщповщних державних орган1в про оголошення 
природних та шших об’еютв, що мають 1Сторичну, культурну або наукову 
цшшсть, пам’ятками 1сторп або культури, як1 охороняються законом;

- популяризащя культурно! спадщини серед населения, вивчення д1тьми та 
молоддю;

- шших питань культури, охорони здоровя та освгги, яю вщносяться до 
компетенци Ради законодавством Украши та вщповщають проф1лю Ком1СЙ.

10

11. Приюнцев! положения

11.1. Положения про пост1йш ] Д еться р!шенням Ради.
11.2. Вс1 зм1ни та доповненйя юженря приймаються р1шенням

Ради.

Сшьський голов Д.Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киеве - Святошинський район

_____________Вгго-Поштова сшьська рада____
08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-4 в1д 23 грудня 2015 року

с.ВггаПоштова
“ Про внесения змш до Бюджету В1то-ПоштовоТ сшьськоТ ради на 2015 рис '

Заслухавши головного бухгалтера В1то-Поштово1 с1льсько1 ради 
Коз1ка Р.П. про внесения зм1н до Бюджету В1то-Поштово1 с1льсько1 ради на 
2015 р1к , керуючись ст. ст. 26, 28 Закону УкраТни «Про м!сцеве 
самоврядування в Украип», сес1я сшьсько1 ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. Затвердите змши до Бюджету В1то-Поштово1 сшьськоТ ради на 2015 р1к 
(додаеться).

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-5 вщ 23 грудня 2015 роьу

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви ЛупехиАлли Юрпро надання
двпомоги».

Розглянувши заяву Лупехи А.Ю. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про м!сцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьсвкоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Лупехи Алл1 Юр1йовн1 в розм. р1 

1000,00 грн.
2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 

В1то-ПогатовоТ с1льськоТ ради.

Д.Ю. ШУЛЬГАНВ ето - П о ш т о в и й  с ш ь с ь к и й  г о л о в а



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

__  Вгго-Поштова стьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

№ 3-6

Р 1 Ш Е Н Н Я
в1д 23 грудня 2015 року

с„ Шта Поштова

« П р о  р о з г л я д  з а я в и  С т е л ь н и ч е н к о  н а д а н н я

материально'/' д о п о м о ги » .

Розглянувши заяву Сшельниченко А.Н. про надання матерлально! 
допомоги, керуючись ст. ст. 26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве 
самоврядування в У крапп», сесля сшьсько! ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Сшельниченко Анастас!! Назар1вш 
в розм1р1 1000,00 грн.

2. Контроль за виконанням рлшення покласти на головного бухгалтера 
В!то-Поштово! сшьсько! ради.

Д.Ю. ШУЛЬГАН

7'Омий \ <

| у # гА -Г
V ?

ВНо-Поштовий ешьеький голова



6Ц
УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район
Вгго-Поштова сшьська рада

08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-7 вщ 23 грудня 2015 року

с. ВНа Поштова

« П р о  р о з г л я д  А к т у  д еп ут а т ге  Ш т о-П ош  К у ч е р е н к о

С в ’т т а н и  В о л о д л и м и р г в н и  т а  ПацьорЛю д м и л ы  п р о

н а д а н н я  м а т ер га ль н о г  д о п о м о ги  Горбатен Ф едор'ш ш ».

Розглянувши Акт депутате В1то-Поштово1 сшьськоТ ради Кучеренко 
С.В. та Пацьори Л.В. про надання матер1ально1 допомоги гр. Горбатенко 
В.Ф., керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про м1сцеве самоврядування в 
Украпп», еес1я сшьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Горбатенко В1р1 Федор1вн1 в 
розм1р1 1000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ргшення покласти на головного бухгалтера 
В 1т 0 -П 0 Ш Т 0 В 0 1  С1ЛЬСЬК01 ради.

ВИР1ШИЛА:

ВЛто-Поштовий сшьський голов. Д.Ю. ШУЛЬГАН



УКРАИНА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Што-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

№ 3-8
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 23 грудня 2015 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви КорецъкоИ Марини про
матергальног допомоги».

Розглянувши заяву Корецысо! М.А. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в Украш!», сес1я сшьсько! ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Корецькш Марин1 Анатоливн) в 
розм1р1 1000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1то-П ош тово1 сшьсько! ради.

Вгго-Поштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

______Вгго-Поштова сшьська рада______
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сесЁя 7 скликання

№ 3-9
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 23 грудня 2015 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд зеернення депутатаВтю-Поштотн ради
Пекарського Петра Вячеславовича про надання допомоги
Зелшському Бротславу Сташславовичу».

Розглянувши звернення депутата Што-ПоштовоУ сшьсько'У ради 
Пекарського П.В. про надання матер1ально1 допомоги прац1внику Збройних 
сил Украши в1Йськово'1 частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. 
Шта-Поштова, з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украш1», сестя 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Зел1нському Брон1слазу 
Стан1славовичу в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
Вгго-Поштово! с!льсько1 ради.

ВНо-Поштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кшвська область Киев© - Святошинський район

В!то-Поштова сшьська рада
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................■■'■■ ....чы ямдю ж даыиьмииаа^^ ш

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-10 вщ 23 грудня 2015 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд зеернення депутатаШто-Пошпипин ради
Пекарського Петра Вячеславовича п м а т е р 1 а л ь н о (

Л и с е н к о  €вгену Леотдовичу».

Розглянувши звернення депутата ЕНто-ПоштовоУ сшьськоУ ради 
Пекарського П.В. про надання матергально! допомоги вшськовослужбовг.ю 
вшськовоТ частный А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Впа- 
Поштова, з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сесля
С1ЛБСБК01 р а д и , -

ВИР1ШИЛА:

1, Надати матер1альну допомогу гр. Лисенку Свгену Леошдовичу в 
розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
В 1ТО -П О Ш ТО В О 1 С1ЛБСБК01 ради.

Вгго-Поштовий сшьський голова



УКРАИНА
Кшвська область Киево - Святошинеький район

Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-11 вщ 23 грудня 2015 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд звернення депутата Што-Поштовог стьськог ради 
Пекарського Петра Вячеславовича про 
Собуз Василю Олександровичу».

Розглянувши звернення депутата ВВо-ПоштовоУ ешьськоУ ради 
Пекарського П.В. про надання матер1альноУ допомоги вшськовослужбовцю 
вшськовоУ частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Вгга- 
Поштова,з нагоди вщзначення Дня Збройних сил УкраУни, керуючись 
ст ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мюцеве самоврядування в УкраУш», сес1я 
ешьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Собуз Василю Олександровичу в 
розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ВВо-ПоштовоУ ешьськоУ ради.

ВИР1ШИЛА:

Вгго-Поштовий сшьський голова 1.10. ШУЛЬГАН
%°̂ //



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251 “07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-12 вщ 23 грудня 2015 року

с. Вгга Поштова

«Про р в з г л я д  з в е р н е н н я  д е п у т а т а  ради
П е к а р с ь к о го  П е т р а  В я ч е с л а в о в и ч а  п п а д а н и я

Т о м а ш у к у  С вген у  1вановичу».

Розглянувши звернення депутата ЕНто-ПоштовоУ сшьськоУ ради 
Пекарського П.В. про надання матергальноУ допомоги вшськовослужбовцю 
вшськовоТ часгини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Впа- 
Поштова,з нагоди в1дзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сесля 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Томашуку Свгену Твановичу в 
розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти уга головного бухгалтера 
В Н о -П о Ш Т О В О ! С1ЛЬСЬК01 ради.

Вгго-Поштовий сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киеве - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада _
08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-14 в!д 23 грудня 2015 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд зеернення депутата
Пекарсъкого Петра Вячеславовича п
Якимчуку Павлу Костянтиновичу».

Розглянувши звернення депутата Вгго-Поштово1 сшьськоУ ради 
Пекарсъкого П.В. про надання матер1ально1 допомоги вшськовослужбовцю 
вшськово1 частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Вхта- 
Поштова,з нагоди В1дзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про м1сцеве самоврядування в Украпп», сестя 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матергальну допомогу гр. Якимчуку Павлу Костянтиновичу 
в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

____________ Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-15 вщ 23 трудна 2015 року

с. Втга Поштова

« П р о  розглядзверненнядепутата В 'т ю -П о ш т о во )' р а д и

П е к а р с ь к о го  П е т р а  В я ч е с л а в о в и ч а  п
К а зм гр ч у к у  В а с и л ю  М и х а й л о в и ч у » .

Розглянувши звернення депутата Вгго-Поштово1 сшьськоУ ради 
Пекарського П.В. про надання матер1ально1 допомоги вшськовослужбовцю 
вшськовоУ частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Вг а- 
Поштова,з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сестя 
сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1, Надати матер1альну допомогу гр. Казм1рчуку Василю Михайловичу 
в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
Вхто-Поштово! СШ ЬСЬКО! ради.

В1то-Поштовий сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киеве - Святошинський район

Вгго-Поштова сш ьська рада
08170, с.В1та-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-16 вщ 23 грудня 2015 року

с. Шта Поштова

«Про розгляд зеернення депутата
Пекарсъкого Петра Вячеславовича про матергалвног допомоги
Косумбетову 1лл1 Сергшовичу».

Розглянувши звернення депутата ВПо-Поштово! сшьськоТ ради 
Пекарського П.В. про надання матер1ально1 допомоги вшськовослужбовцю 
в1Йськово1 частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Впа- 
Поштова,з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Укра'пи», сесзя 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Косумбетову 1лл! Серпйовичу в 
розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ВПо-ПоштовоУ сшьськоУ ради.

Вгго-Поштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

В!то-Поштова «льська рада
..............  шигштМ111Ш1Д11ПИПИ111111<111И11111И11111 И111111111ШШ|1та11т1111Ш11И111«1111Д1ТШШ1Ш1ГШШТ1ШТДИММ|̂ ^ Ш1ИМШИГ18111МИ?1ШтШ > 1М|'11ГШ|̂ ^ а ^ В ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 5 ! ;А ^ :'

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
А» 3-17 в!д 23 грудня 2015 року

с. В!та Поштова

« П р о  розгляд зеернення депутата с т ь с ь к о #
Пекарсъкого Петра Вячеславовича про надання м а т ер га ль н о г  

СлтченкуАндрт Васильевичу».

Розглянувши звернення депутата В1то-Поштово1 сшьськоТ ради 
Пекарського П.В. про надання матерхальноТ допомоги вшськовослужбовцю 
вШськово1 частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Впа- 
Поштова,з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сесзя 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Слшченку Андр1ю Васильевичу в 
розм1р1 500,00 три.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
В1то-П ош тово1 сш ьсько! ради.

Вгго-Поштовий сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН
л > /о  .Ну

* Л у м \  у0 < п у /



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район
____ Вгго-Поштова сшьська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-18 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга Поштова

«Про розгляд звернення депутата
Пекарського Петра Вячеславов ича п допомоги
Р а б о к о н ь  О л е к с а н д р у  Анатолшовичу».

Розглянувши звернення депутата В1то-Поштово1 сшьськоТ ради 
Пекарського П.В. про надання матер1альноТ допомоги вшськовослужбовцю 
в1Йськово'1 частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Вга- 
Поштова,з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украш1», сестя 
сшьсько! ради, -

1, Надати матер1альну допомогу гр. Рабоконь Олександру 
Анатол1йовичу в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршзення покласти на головного бухгалтера 
В1то-Поштово1 сшьсько! ради.

ВИР1ШИЛА:

В1то-Поштовий сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-19 вщ 23 грудня 2015 року

с. Вгга Поштова

« П р о  розгляд з в е р н е н н я  депутата
П е к а р с ь к о го  П е т р а  В я ч е с л а в о в и ч а  п м а т ер и а ль н о  

Г а ю к у  П о р у  Я к о в и ч у » .

Розглянувши звернення депутата В1то-Поштово1 сшьськоУ ради 
Пекарського П.В. про надання матер1альноТ допомоги вшськовослужбовцю 
вшськовоУ частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Впа- 
Поштова, з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ет.26, 28 Закону Украши «Про м1сцеве самоврядування в Украпп», се< ля 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Гаюку1гору Яковичу в розмф1 
500,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
В ГГО -П О Ш ТО В О ! С1ЛЬСЬК01 ради.

Д.Ю. ШУЛЬГАНВгго-Поштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

______  Што-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-20 В1Д 23 грудня 2015 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд звернення д е п у т а т а

П е к а р с ь к о го  Петра Вячеславовича про д о п о м о ги

Р а д ч е н к у  Олександру Аыамолшовичуж

Розглянувши звернення депутата В1то-Поштово1 сшьсько! ради 
Пекарського П.В. про надання матер1альноТ допомоги в1йськовослужбовн,ю 
в1Йськово1 частини А0799, учаснику АТО, зареестрованому в с. Впа- 
Поштова, з нагоди В1дзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве самоврядування в У крапп», сееля 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Радченку Олександру 
Анатол1йовичу в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1т о ~Г1о ш т о в о 1 сшьсько! ради.



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-21 в!д 23 трудна 2015 року

с. Втга Лоштова

« П р о  р о з г л я д  з а я в и  КалЬстратоваФедгра В а с и л ь е в и ч а  п р о  

м а т е р и а л ь н о ! допомоги».

Розглянувши заяву Калютратова Ф.В. про надання матер1алько1 
допомоги як учаснику АТО з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я с1льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Калютратову Федору Васильевичу 
в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
Вгт-ПоштовоТ сшьськоТ ради.

ВЛо-Поштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

_____________ Што-Поштова сшьська рада____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-22 В1Д 23 грудня 2015 року

с. В!та Поштова

« П р о  розгляд заяви Пилипенка Володимира про падания
материальног допомоги».

Розглянувши заяву Пилипенка В.Ю. про надання матер1альноУ 
допомоги як учаснику АТО з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мгсцеве самоврядування в 
Украш1», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Пилипенку Володимиру 
Юршовичу в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ВПо-Поштово! сшьсько! ради.

В1то-Поштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

№ 3-23
Р 1 Ш Е Н Н Я

с. В1та Поштова
вщ 23 грудня 2015 року

«Про розгляд заяви Кокош! Андр1я
материально'! допомоги».

Розглянувши заяву Коконй А.О. про надання материально! допомоги як 
учаснику АТО з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, керуючись 
ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпп», сесля 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Кокош1 Андр1ю Олександровичу в 
розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ВНо-Поштово! сшьсько! ради.

Д.Ю. ШУЛЬГАНВНо-Поштовий сшьський голова



р
УКРА1НА

Кшвська область Киеве - Святошинський район
_____ В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-24 В1Д 23 грудня 2015 року

с. В1та Поштова

« П р о  р о з г л я д  заявиНШтенка Олексан
материально? допомоги».

Розглянувши заяву Нттенка О.М. про надання матер1ально'1 допомоги 
як учаснику АТО з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украни, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
Украш1», сес1я сшьсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Нштенку Олександру 
Миколайовичу в розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера



||
УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район
Што-Поштова сшьська рада

08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-25 в!д 23 грудня 2015 року

с. В!та Поштова

« П р о  розглядзаяви Г а ге л е в а  Олекс п р о

м а т ер га льн о Х  допомоги».

Розглянувши заяву Гагелева О. Ю. про надання матер1ально1 допомоги 
як учаснику АТО з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мхсцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Гагелеву Олександру Юршовичу в 
розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
Што-Поштово1 С1льсько1 ради.

ВИР1ШИЛА:

Д.Ю. ШУЛЬГАНВгго-Поштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Впа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 своя 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-26 вщ 23 грудня 2015 року

с. Шта Поштова

«Про розгляд заяви Глухого Миколи Петровича про
материально}' двпомоги».

Розглянувши заяву Глухого М.П. про надання матер1альноУ допомоги 
як учаснику АТО з нагоди вщзначення Дня Збройних сил Украши, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Глухому Микол1 Петровичу в 
розм1р1 500,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ВИо-Поштово! сшьсько! ради.



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170., с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-27 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга Поштова

« П р о  розгляд заяви гр. Самусенко Алли про н а д а н н я

матергальноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Самусенко А. В. про надання матер1ально‘Г 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в УкраТш», сес!я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Самусенко Алл1 Васил1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
В1ТО-ПОШ ТОВ01 С1ЛЬСЬК01 р а д и .



1
УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинеький район
______В!то-Поштова сшьська рада______
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сесЁя 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-28 В1Д 23 грудня 2015 року

с. Шта Поштова

« П р о  р о з г л я д  з а я в и  гр. К р и в у л ь к о  Свгени
В гт о -П о ш т о во г  с т ь с ъ к о Т р а д и  1ванчукСерг1я 

н а д а н н я  м ат ер 'ю льноЪ  допомоги».

Розглянувши заяву гр. Кривулько С.Д., звернення депутата Впо- 
Поштово'1 сшьсько1 ради 1ванчука С. М. про надання матерЁально! допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украйни «Про мЁсцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Кривулько Свгени Дорофпвш в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р!шення покласти на головного бухгалтера 
ВГГО-ПОШТОВО! СШЬСЬКО! ради.

ВЁто-Поштовий сшьський голова Д.Ю. ШУЛЪГАН

Гч1>Г/0  О//



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

____________ Ш то-Поштова сшьська рада____________
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-29 вщ 23 грудня 2015 року

с. ВггаПоштова

“ Про внесения змш до кер1вного складу земельноТ комюи Вгто-Поштово!
сшьсько! ради 7 скликання ”

Заслухавши голову земельно!' ком1сп Пацьору О. В., який повгдомив 
про те, що в1дмовляеться вщ виконування обов’язк1в голови земельно! комюп 
В 1то-Поштово! с1льсько! ради та зам1сть себе пропонуе кандидатуру Пацьори 
Р. В., керуючись ст. ст. 26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

В Е Р Ш И Л А :

1. Обрати головою земельно! комюп ВНо-Поштово! с1льсько! ради 7 
скликання Пацьору Романа Володимировича.

ВНо-Поштовий сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________Вгго-Поштова сшьська рада____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-30 вщ 23 грудня 2015 року

с. ВНаПоштова
“ Про внесения змш до генеральних плашв с. В1та-Поштова та с. Юр1вка

В1то-Поштово! сшьсько! ради ”

Заслухавши сшьського голову Шульгана Д. Ю., який запропонував 
внести зм1ни до генеральних плашв с. ВВа-Поштова та с. Юр1вка шляхом 
збшыиення територп земельно!' плоиц, керуючись ст. ст. 26, 28 Заколу 
Украши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сес!я сшьсько! ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. Внести змши до генеральних плашв с. ВВа-Пошп 
збшынення територп земельно! плопц.

Вгго-Поштовий сшьський голйва

с. Юр!вка шляхом

Д. Ю. ШУЛЬГАН



Вгго-Поштовому альському ГОЛОВ!

Д.Ю.ШУЛЬГАНУ

Жител!в села Вгга-Поштова

Члешв КСП АК„Тараавський„

3 А Я В А

Вщповщно до законодавства УкраТни,ми мешканщ села Вгга-Поштова набули
право на видшення земельно!' частки(паю) в натур! (мк:цевосп).Реал13овуючи наявне право ми 
звернулись до районноТ державно! адмш1страци,яка в свою чергу сво'Тм розпорядженням 
доручила Киево-Святошинському районному вщдму земельних ресурав оргажзувати роботи з 
виготовлення державних акт!в на право власносп на земельну дТлянку громадянам за рахунок 
земель колективно'Г власносп КСП АК „Тараавський,, для ведения альськогосподарського 
виробництва в межах Вгго-Поштово! альсько! ради.Роботи 13 землеустрою щодо виготовлення 
техжчноТдокументацГ! щодо складання документ,щ о посвщчують право на земельну дглянку 
виконав ДП „КиТвський науково-досл!дницький та проектний 1нститут землеустрою,,.

шляху юридичного оформления нашого права на землю ми виконали ва вимоги законодавства 
передбачеж ст.125 Земельного Кодексу Украши,Законом Украши „Про землеустр|й„ , Законом 
УкраТни „Про державну реестрац!ю прав на нерухоме майно та Тх обмежень,,,Наказом 
Державного ком!тету УкраТни по земельних ресурсах вщ 4 травня 1999 року N 43 „Про 
затвердження 1нструкцп про порядок складання,видач1,реестрацм I збер1гання державних акт!в на 
право власност! на земельну дглянку I право пост1Йного користування земельною дтянкою та 
договор!в оренди землЬ,.

самоврядування вУкра'Тн!,, та ст.12 Земельного кодексу УкраТни а саме : Т)внесення пропозицм до 
районноТ ради щодо встановлення I зм!ни меж сТл,селищ,мют - ПРОСИМО ВАС розглянути 
питания щодо введения в меж! села Вгга-Поштова земельно!'дшянки площею 8,1 га в урочищ! 
„Червоне поле,, та площею 8,5 га впродовж вул.Шевченка при ви'Тзд! на с.Тараавка як! належать 
Вгго-Поштовш С1льськ|й рад! та знаходиться поза межами села.

Схеми дшянок урочища „Червоне поле,,- площею 8,1 га та дтянки 8,5 га -додаються.

Пщписи член!в КСП АК„ Тарас!вський додаються.

Таким чином,не залежно вщ складност! процедури та наявних проблем на

Виходячи з вище перерахованого керуючись Законом УкраТни „Про мюцеве

3 повагою члени КСП АК „Тараавський,,.



!

О Б Ж А*

ВИКОППОВАНН^
3 ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ОРГАШЗАЦП ТЕРИТОРЙ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАШ) СГ ТОВ АК "ТАРАСГОСЬКИЙ" 

В1ТА-П0ШТ0В01 С1ЛЬСЬК01 РАДИ КИСВО - СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

УМОВН1ПОЗНАЧЕННЯ
- земель»! дшянки, як! передаються у власшсть 

громадянам-власникам земельних часток (пат) 
для ведения особистого селянського господарства

, .1 I - земельш дшянки, як! передаж у власжсть
для ведения особистого селянського господарства1ЕЭ - межа населено го пункту

г/Начальник Киево-Св;
' Районного вцццлу зе;*

( Начальник районного В1,
; ьйстобудування та архггекту

Сшьський голова

ЮТ. Телепньов

О.М. 1ванюта 

С.ВЛванов
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"Г и *  Ъиис ̂





5 <1 {=ВИКОШЮВАННЯ

3 ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ОРГАЫЗАЦП ТЕРИТОРП 

ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПА1В) СГ ТОВ АК "ТАРАСШСЬКИЙ" (ОС! 
В МЕЖАХ В1ТО-ПОШТОВО! СШЬСЬКО! РАДИ КИСВО - СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

МАСШТАБ 1:10000 
УМОВН1 ПОЗНАЧЕННЯ

- земельш Д1лянки, як1 передаються у власшсть 
громадянам-власникам земельних часток (пат) 
для ведения особистого селянського господарства

■ земельш дшянки, як1 передай у власшсть 

для ведения особистого селянського господарства

л Ъ 2 Ъ

/Начальник Киево-Свя 
районного вщщлу зем-

Начальник районного 
мютобудування та архНекту

/Слльський голова

Ю.1. Телепньов

V
О.Щ 1ванюта
Ч%-".О (
СдоЛванов

М о
%  о.
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УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святош инський район

Ш то-Поштова сш ьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-31 вщ 23 грудня 2015 рок /

с.Шта-Поштова

“ Про надання земельно'Г дшянки Нанавовш Л.А. для будтвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд в

с. ВИа-Поштова”

Розглянувши заяву гр. НанавовоТ Лззи Арменапвни про надан ш 
земельно! дшянки ля ведения сад1вництва, керуючись ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про м1сцеве самоврядування в У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Нанавовш Л.А. у наданш дшянки у зв’язку з 
невщповщшстю до генерального плану с. В1т/-Поштова ВНо-Пошто! о! 
сшьсько! ради Киево-Святошинського району , Кшвсько! облает].

Вгго-Поштовий С1ЛБСБКИЙ голрвй) Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____Вгго-Пештова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сесЁя 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-32 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Нанавову С. Р. для ведения садЁвництва в

с. ВЁта-Поштова”

Розглянувши заяву гр. Нанавова Семена Рубеновича про надання 
земельно'1 дшянки ля ведения сад1вництва, керуючись ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про мюцеве самоврядування в УкраТн!», сес1я сшьсько1 ради, -

В И Р 1 Ш И Л  А:

1. Вщмовити Нанавову С. Р. у наданю дшянки у зв’язку з 
невщповщнютю до генерального плану с. ВИа-Поштова Вгго-Поштово1 
С1льськоТ ради Киево-Святошинського району, КйтськоУ облает!.

В1то-Поштовий сшьський голора Д. Ю . ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____ В!то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-33 вщ 23 грудня 2015 року

с<,В1та-Поштова
“ Про надання земельно'1 дшянки Нанавову А. С. для ведения сад1вництва в

с. Вгга-Поштова”

Розглянувши заяву гр. Нанавова Антона Семеновича про надання 
земельноТ дшянки ля ведения сад1вництва, керуючись ст. 26, 33 Закону 
УкраТни «Про м1сцеве самоврядування в Украпп», сес1я с1льсько'Г ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Нанавову А. С. у наданн! Д1лянки у зв’язку з 
нев1дпов1дн1стю до генерального плану с. ВНа-Поштрва В1то-ПоштогоТ 
С1льсько1 ради Киево-Святошинського району, Кищсько! област1.

/

Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вато-Поштова ольська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-34 вщ 23 грудня 2015 року

с.Шта-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Кобернику А.М. для ведения сад1вництва в

с. В1та-Поштова”

Розглянувши заяву гр. Коберника Андр1я Миколайовича про наданчя 
земельно!' дшянки ля ведения сад1вництва, керуючись ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про м1сцеве самоврядування в Украш1», сес!я сшьськоУ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Кобернику А.М. у наданн1 дшянки у зв’язку з В1дсутн1стю 
земель шд сад1вництво на територп ВНо-ПоштрвоТ с1льсько1 ради 
Киево-Святошинського району, КиТвсько! облает!.

В1ТО-П0ШТОВИЙ СШЬСЬКИЙ голова'а э Д. Ю.  Ш УЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____ В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-35 вщ 23 грудня 2015 року

с.ВНа-Поштова

“ Про надання земельно!' дшянки Якимчуку П. К. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будгвель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Якимчука Павла Коетянтиновча про надання 
земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1» Розглянути заяву гр. Якимчука Павла Коетянтиновча про н а д а н н я  

земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 спрруд-н^ нас'рупних сеслях Впо- 
Поштово! Сшьсько! ради.

Д. Ю. ШУЛЬТА НВгго-Поштовий сшьський голойар|ьЖ



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Ш то-Поштова сш ьська рада
........ ................................ ............ ... .............. ..

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р Ш Е Н Н Я
№ 3-36 В1Д 23 грудня 2015 року

с.В1та-Поштова

“ Про надання земельно'1 дшянки Слшченку А. В. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Слшченка Андр1я Васильовича про надання 
земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих бущвель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про м1сцеве самоврядування в Украпп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Слшченка Андр1я Васильовича про надання 
земельно! дшянки для будхвництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих будхвель 1 споруд на рАступних сес1ях Впо- 
Поштово! Сшьсько! ради. — - "~*

Вгго-Поштовий сшьський голова' | (е.«ж
Д. Ю. ШУЛЬГАМ



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

_____ Вгго-Поштова сшьська рада____ _
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-37 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельно!' дшянки Казьм1рчуку В. М. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будгвель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Казьм1рчука Василя Михайловича про надання 
земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про мюцеве самоврядування в Украйй», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Казьм1рчука Василя Михайловича про надання 
земельно! дшянки для будгвництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд_да наступних сес1ях Впо- 
Поштово! Сшьсько! ради.

Вгго-Поштовий сшьський голова
1 ° "  0 ( 5

Д. Ю. ШУЛЬГАН

• ■



УКРА1НА
Киш ська область Киево - Святош инський район

Ш то-Поштова сш ьська рада____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№  3 -3 8  В1Д 23 гр уд н я  201 5  рок у

с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельно!' дшянки Гаюку 1.Я. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Гаюка 1горя Яковича про надання земельвоТ 
дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих 
буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни 
«Про мюцеве самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоТ ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Гаюка Тгоря Яковича про надання земельно!
дшянки для буд1вництва та обслуговуваю 
господарчих буд1вель 1 споруд на настуш 
СшьськоТ ради.

В1то-Поштовий сшьський голова э,Г?,

итлового будинку, 
еС1ЯХ В 1ТО-ПОШТОЬО!

Д. Ю. ШУЛЬГАН



\ /

УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____ В1то-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-39 вщ 23 грудня 2015 року

с.ВНа-Поштова

“ Про надання земельно!' дшянки Петренку Р. Г1. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд ”

х

Розглянувши заяву гр. Петренка Руслана Петровича про надання 
земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 З а к о н у  
Украши «Про м1сцеве самоврядування в Украпп», сес1я с1льсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Петренка Руслана Петровича про надання
земельно! дшянки для буд1вництва та 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд 
Поштово! Сшьсько! ради.

В«то-Поштовий сшьський голова

о в у в а н н я  

с т у п н и х  С6С1ЯХ

ж и т л о в о г о  

Впо-

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвеька область Киево - Святошинський район

_____ Вгго-Поштова сальеька рада_____
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-40 В1Д 23 грудня 2015 року

сЛМта-Поштова

“ Про надання земельной дшянки Калютратову Ф. В. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Калютратова Федора Васильовича про надання 
земельноТ дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд!вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Зако ту 
Украши «Про М1сцеве самоврядування в У крапп», сес1я с1льсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л  А

1. Розглянути заяву гр. Калютратова Федора Васильовича про надання 
земельно1 д1лянки для буд!вництва та обслу го ву ванн я житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд_„пуршочергово на настуш 
сесп В1то-Поштово1 СшьськоТ ради.

В1то-Поштовий сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



|1 1
УКРА1НА

Кш вська область Киево - Святош инеький район
_____ В!то-Пош това сш ьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

№ 3-41
Р 1 Ш Е Н Н Я

с.В1та-Поштова
ввд 23 грудня 2015 рок;

“ Про надання земельно! дшянки Тонкелю О. Л. для бущвництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будтвель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Тонкеля Олександра Леошдовича про наданчя 
земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Тонкеля Олександра Леошдовича про надани 
земельно! д1лянки для буд1вництва та обсл5 г̂овування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд грфшрчергово на наступи 
сесп Вгго-Поштово! Сшьсько! ради.

ВИо-Поштовий сшьський голов Д. Ю. ШУЛЬГАН



\ /

УКРА1НА
Кш вська область Киеве - Святош инський район

Ш то-Поштова сш ьська рада
— — — — — ни— а К?:

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-42 вщ 23 грудня 2015 року

с.В1та-Поштова

“ Про надання земельно!' дшянки Домбровському Я. В. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Домбровського Ярослава Вжторовича про 
надання земельно!' дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 
33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в  Украпп», сес1я сшьськоТ 
ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Домбровського Ярослава-? Вжторовича про
надання земельно!' дшянки для буд1вницть 
житлового будинку, господарчих буд1вель 1 ф о \ 
ВНо-Поштово!' Сшьсько!' ради.

Втго-Поштовий СШЬСЬКИЙ ГОЛОВКУ

а обслуговування 
на наступит с е с п

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____________Што-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-43 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельно!' дшянки Рябоконю О. А. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будтвель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Рябоконя Олександра Анатолшовича про 
надання земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 
33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Укршш», сес1я с1льсько! 
ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Рябоконя Олександра Анатолшовича про надантя
земельно! дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд /йа / наступн1Й сесп Впо- 
Поштово! С1льсько! ради.

В1то-Поштовий сшьський го Л 6 Д. Ю . ШУЛЬГИН



\ /

УКРА1НА
Киш ська область Киеве - Святош инський район

_____________Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сесая 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-44 вщ 23 трудна 2015 року

с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельно! дшянки З1М1 А. Г. для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих будтвель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. 31ми Андрея Григоровича про надання земельно! 
дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих 
буд1вель 1 споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону Украши 
«Про мюцеве самоврядування в У крапп», сес!я сшьеько! ради, -

В И Р Ш И Л А

1. Розглянути заяву гр. 31ми Андр1я Григоровича про надання земельно!' 
дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд на наступи сесй Вгто-Поштого! 
СШЬСЬКО! ради.

Вгго-Поштовий сшьський голо Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Попштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р Ш Е Н Н Я
№ 3-45 в!д 23 грудня 2015 року

с.В1та-Поштова
“ Про скасування попереднього р1шення щодо надання земельно! дшянки

Крамаренку О.Г. ”

Розглянувши заяву гр. Крамаренко Олександра Григоровича, про 
скасування р1шення № 29-15 29 сеси 6 скликання В1Д 29.04.2014 року щодо 
надання земельно!' дшянки для ведения особистого селянського 
господарства, керуючись ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоТ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Скасувати р1шення № 29-15 29 сесп 6 скликання вщ 29.04.2014 року 
щодо надання земельно!" дшянки Крамаренко О.Г. для ведения 
особистого селянського господарства у зв’узку з невщповщнютю до 
генерального плану с. В1та-Поштова В1тр-Г)ощтовоТ сшьсько!' раци 
Кшвсько! облает!.

В1то-Поштовий сшьський голова Д. Ю. Шульган



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святош инський район

_____ Ш то-Поштова сш ьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-46 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Розгляд заяви Крамаренка О. Г. про видшення земельно! дшянки для 

6уд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель I
споруд ”

Розглянувши заяву гр. Крамаренко Олександра Григоровича, щодо 
надання земельно! дшянки площею 0,10 га у власнють для будхвнидтва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд в межах 
с. ЕЯта-Поштова В1то-Поштово! сшьсько! ради, Кшзсько! облает!, керуючись 
ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Зако г 
Украши «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюш 
самоврядування в Украпй», сес1я сшьсько! ради, -

В Й Р Ш И Л А :

1. Надати дозвш Крамаренку Олександру Григоровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо передач! земельно! дшянки площею 0,10 га 
в межах с. Вгга-Поштова ВИо-Поштово! счльсько! ради, Кшвсько! 
облает!.

2. Рекомендувати Крамаренку О. Г. звернутись до ф13ично! або 
юридично! особи, що е розробником документацп !з землеустрою 
зНдно ст. 26 Закону Украши «Про землеустр1Й». Взаемовщносити 
замовниюв 1 розробниюв документацп 13 землеустрою регулюються 
законодавством Украши 1 договором.

3. Пгсля погодження документацп в установленому законом поряд 
подати и на розгляд до ВИо-Поштово! с1льсько! ради.

4. Даний дозв1л не дае права на освоения земельно! Д1лянки до винесення 
и меж в натур! (на м!сцевост!:̂  та державцр! реертрац!! права власногт! 
на земельку дтлянку.

ВНо-Поштовий ешьевкий голова Д. К). ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киеве - Святош инський район

Вгго-Поштова сш ьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-47 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про скасування попереднъого р1шення щодо надання земельно! дшянки

1ванчуку О. М. ”

Розглянувши заяву гр. 1ванчука Олександра Миколайовича, про 
скасування р1шення № 35-75 вщ 02.07.2015 року тдодо надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо вщведення земельно! дшянки у 
власшсть ор1ентовною площею 0,10 га по вул. В1дродження в с. Вгга- 
Поштова, керуючись ст. 26, 33 Закону Украйни «Про М1сцеве самоврядуван зя 
в У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. Скасувати ршення № 35-75 вщ 02.07.2015 року щодо надання дозвозу 
на виготовлення проекту землеустрою щодо вщведення земелы о! 
дшянки у власшсть 1ванчука О. М. ор!ентовною площею 0,10 га по вул 
Вщродження в с. В1та-Поштова у зв’язку з невщповщн1 стго 
генерального плану с. В1та-Поштова Вгго-Поштово! с1льсъко! ра ; 
Кшвсько! облает!.

/ *
Вгго-Шоштовий сшьський голова



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

Вгго-Поштова с!льська рада
08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3  сес1Я  7  с к л и к а н н я

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-48 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно! 

дшянки у власшсть Кощенку М. П. по вул. Сосновш, 5, в
с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву гр. Кощенка Миколи Петровича, щодо наданая 
дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки у 
власн!сть площею 0,15 га по вул. Сосновш, 5, в с. Юрхвка Вгго-Поштово! 
сшьсько! ради, Кшвсько! области керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 18с 
Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону Украши «Про землеустрш», ст.
33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпп», сес!я сшьсько! 
ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

К

2.

4.

Надати дозвш Кощенку Микол1 Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо передач! земельно! дшянки площею 0,15 га по вул. 
Сосновш, 5, в с. Юр1вка Вгго-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! облает!. 
Рекомендувати Кощенку М. П. звернутись до ф!зично! або юридично! 
особи, що е розробником документацп !з землеустрою згщно ст. 26 
Закону Украши «Про землеустрш». Взаемовщносини замовниюв 1 
розробникав документацп 13 землеустрою регулюються законодавств >м 
Украши 1 договором.
Пюля погодження документацп в установленому законом порядку под; 

и на розгляд до ВИо-Поштово! сшьсько! ради.
Даний дозвш не дае права на освоения земельно! дшянки до винесеню и
меж в натур! (на мгсцевост!) та держ; 
земельну дшянку.

/  * 4.0 '
Впо-Поштовий сшьський голова

цп права власносп на

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

______В1тО“Поштова сшьська рада______
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-49 вщ 23 грудня 2015 року

с.В1та-Поштова
“ Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно!' 

дшянки у власшсть Богданова О. К. в межах 
с. ВНа-Поштова ”

Розглянувши заяву гр. Богданова Олега Кузьмовича, щодо вщведеняя 
земельно!' дшянки у власшсть № 85 площею 0,06 га в межах с. Вгга-Поштова 
ВДо-Поштово! сшьсько! ради, КиТвсько!' обласН, громадська оргашзащя 
«Сад1внцьке товариство «Круглик-3» керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 
186-1 Земельного Кодексу УкраТни, ст. 50 Закону УкраТни «Про землеустрш», 
ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в Укра'Тн!», сешя 
сшьсько'! ради, -

В М Р 1 Ш И Л А :

1. Надати дозвш Богданова Олега Кузьмовича на розробку проеггу 
землеустрою щодо передач! земельно! дшянки № 85 площею 0,06 гг в 
межах с. Вгга-Поштова Вгго-Поштово! сшьсько! ради, КиТвсько! обласп, 
громадська оргашзащя «Сад1внцьке товариство «Круглик-3» .

2. Рекомендувати Богданову О. К. звернутись до ф13ично! або юридичко! 
особи, що е розробником документацп' 13 землеустрою зпдно ст. 26 
Закону УкраТни «Про землеустрш». Взаемовщносини замовниюв 1 
розробниюв документац!! 13 землеустрою регулюються законодавством 
УкраТни 1 договором.

3. Пюля погодження документацп в установленому законом порядку подати 
и на розгляд до Вгго-Поштово! сшьсько! ради.

4. Даний дозвш не дае права на освоения земельно! дшянки до вшнесення п 
меж в натур! (на мюцевост!) та державщщще^фр^цп права власност! > ■ 
земельну дшянку.

Вгго-Поштовий сшьський голова / Д. Ю. ШУЛЬГАН

1

\ у  ий



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____ Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-50 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 
власшсть Зубченко Л. В. для ведения особистого сшьського господарства в

с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Зубченко Людмили Васил!вни, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3205173302015 вщ 29.09.2015 о., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно!' дшянки у власшсть д ая 
ведения особистого сшьського господарства в с. Юр1вка ВЛо-Поштого! 
сшьсько! ради, Кшвсько! облает  ̂керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 
Земельного Кодексу УкраТни, ст. 50 Закону Украши «Про землеустрш», ст. 26, 
33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украйй», сес!я сшьсы о!’ 
ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно’! дшянки площею
0,12 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5024) у власнктъ
Зубченко Л. В. для ведения особистого сшьського господарства с. Юр!вк 
Вгго-Поштово!' сшьсько! ради, Кшвсько! облает!.

2. Передати у власшсть Зубченко Людмили Василтвни земельну дшянку 
площею 0,12 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5024) для ведения 
особистого сшьського господарства с. Юр1вка В!то-Поштово! сшьсько! 
ради, Кшвсько! область

3. Зубченко Л. В. провести державну реесурацпо права власнооп на 
зазначену земельну дшянку та дошим^йатись обов’язк1в власника 
вщповщно до чинного законодавстт

ВНо-Поштовий с ё л ь с ь к и й  голова Д. Ю.  ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инеыш й район

В1то-Поштова сшьська рада
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликания

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-51 вщ 23 грудня 2015 року

с. Вгга-Поштова
“ Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно!' 

дшянки у власшсть Слюсарю С. М. в межах 
с. ЕНта-Поштова ”

Розглянувши заяву гр. Слюсаря Свгена Миколайовича, щодо вщведення 
земельно!' дшянки у власн!сть № 67 площею 0,06 га в межах с. Вгга-Поштова 
Вгго-Поштово!' сшьсько!' ради, Кшвсько!' областт, громадська оргашзащя 
«Сад!вницьке товариство «Круглик-3» керуючись ст, 12,33, 118, 121, 122, 186, 
186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону Укра'гни «Про землеустрш», 
ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сесля 
сшьсько!' ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. Надати дозвш Слюсарю Свгену Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки № 67 площею 0,06 га в 
межах с. Вгга-Поштова Вгго-Поштово!' сшьсько!' ради, Кшвсько!' облает!, 
громадська оргашзащя «Сад1вницьке товариство «Круглик-3» .

2. Рекомендувати Слюсарю Свгену Миколайовичу звернутись до ф!зично!' 
або юридично!' особи, що е розробником документацп 13 землеустрою 
згщно ст. 26 Закону Украши «Про землеустр1Й». Взаемов!дносини 
замовник1в 1 розробник1в документац!!' 13 землеустрою регулюються 
законодавством Украши 1 договором.

3. П1сля погодження документацп в установленому законом порядку подати 
и на розгляд до В1то-Поштово1 сшьсько!' ради.

4. Даний дозвш не дае права на освоения земельно!' дшянки до винесення п 
меж в натур! (на м!сцевост!) та д^^авнбГ'рреш^ацп права власност! на 
земельну дшянку.

ВНо-Поштовий сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киеве - Святошинеький район

_____ Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-52 вщ 23 трудна 2015 року

с.В1та-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 

власн!сть Таранюка С. В. по вул. Довженка в 
с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Таранюка Свгена Володимировича, витяг з 
Державного кадастру про земельну дшянку за № НВ-41061616 вщ 22.07.2015 р., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно!' дшянки у власшсть, 
цшьове призначення яко!' зм!нюеться 13 земель для ведения особисте го 
сшьського господарства на земл1 для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель ! споруд по вул. Довженка в с. Юр!вка Вгю- 
ПоштовоТ сшьськоТ ради, Ки'ТвськоТ области керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 
186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону УкраТни «Про
землеустрхй», ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
Украшт», сес1я сшьсько!' ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки площею
0,12 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5019) у власшсть
Таранюка С. В. для буд!вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд!вель ! споруд по вул. Довженка в с. Юр!вка Вгго- 
ПоштовоТ сшьсько!’ ради, Кшвсько!' облает!.

2. Передати у власшсть Таранюка Свгена Володимировича земельну дшянку 
площею 0,12 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5019) для буд!внищва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель ! споруд го 
вул. Довженка в с. Юр1вка Вгто-Поштово!' сшьськоТ ради, Ки'Твсько'Т 
облает!.

3. Таранюку С. В. провести державну реестра 
зазначену земельну дшянку та дотримува: 
вщповщно до чинного законодавства

ВИо-Поштовий сшьський голова

права власносп на 
обов ’ язк!в власни ка

Д. КХ ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш'веька область Киев» - Святош инський район

_____ Што-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-53 В1д 23 грудня 2015 року

с.Шта-Поштова
“ Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! 

земельно!' дшянки у власшсть Закревсько!' О. В. в межах
с. ВИа-Поштова ”

Розглянувши заяву Закревсько!' Олени Володимир1вни, щодо н а д а н н я  

земельно!' дшянки у власшсть для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд в с. Вша-Поштова ВНо-Пошто!о! 
сшьсько! ради, Кшвсько! област1, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186- 
1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону Украши «Про землеустр1й», с т . 

26, 33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украш!», сестя 
с!льсько! ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Вщмовити у зв’язку з невщповщшстю запитувано! земельно! д1лянкн з 
м1стобуд1вною документац1ею (д1лянка знаходиться на територи

Д. Ю. ШУЛЬГ^ н



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________Што-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-54 в1д 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!’ дшянки у 
власнють Скши С. О. по вул. вул. Зорянш, 134, ГО ОСТ «Дружба-1», в с.

Юр1вка ”

Розглянувши заяву Скши Свгешя Олеговича, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № Н В -3 2 0 5 5 8 3 0 0 2 0 1 5  вщ 0 9 .1 2 .2 0 1 5  о., 
погоджений проект землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки у власшсгь 
для колективного сад1вництва по вул. Зорянш, 134, ГО ОСТ «Дружба-1», в с. 
Юр1вка В !т о -П о ш т о в о 1 сшьсько! ради, Кшвсько! области керуючись ст. 12 ,33 , 
118 , 121 , 122 , 186 , 186-1 Земельного Кодексу УкраТни, ст. 5 0  Закону Украгш 
«Про землеустрш», ст. 2 6 , 33  Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
Украпп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Затвердите проект землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки плоит ж;
0,0629 га (кадастровий № 3222481202:02:005:5185) у власшсгь
Скши С. О. для колективного сад1вництва по вул. Зорянш, 134, ГО ОСТ 
«Дружба-1», в с. Юр1вка Вгто-Поштово! сшьсько!' ради, Кшвсько! облает!.

2. Передати у власнють Ск1пи Свген!я Олеговича земельну дшянку площею 
0,0629 га (кадастровий № 3222481202:02:005:5185) для колективного 
сад1вництва по вул. Зорянш, 134, ГО ОСТ «Дружба-1», в с. Юр1вка 
В1то-Поштово1 сшьсько! ради, Кшвсько! область

3. Скип С. О. провести державну реестращю/права власност! на зазначену
земельну дшянку та дотримуватись обрв’язюв/власника вщпов!дно го 
чинного законодавства. /  /  \  /

Вгго-Поштовий сшьський голова Д. К). ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____В 1то-П ош това сш ьська рада_____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р Ш Е Н Н Я
№ 3-55 в!д 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!’ дшянки у 

власшсть Петренка О. А. для ведения особистого сшьського господарства по
вул. Молод1жнш в межах с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Петренка Олександра Анатолшовича, витяг з 
Державного кадастру про земельну дшянку за № НВ-3204941802015 вщ 
20.08.2015 р., погоджений проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у 
власшсть для ведения особистого сшьського господарства по вул. Молод!жшг в 
межах с. Юр1вка В!то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! области керуючись ст. 
12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону 
Украши «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюцеве 
самоврядування в Украли», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р Ш И Л А :

2 .

Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно! дшянки плошую 
0,12 га (кадастровий № 3222481201:01:007:0110) у власшсть
Петренка О. А. для ведения особистого сшьського господарства по вул. 
Вересневш, с. В1та-Поштова В1то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
область
Передати у власшсть Петренка Олександра Анатолшовича земельну 
дшянку площею 0,12 га (кадастровий № 3222481201:01:007:0110) для 
ведения особистого сшьського господарства по вул. Вересневш, с. Впа-

3 .
Поштова В1то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область

шо праваПетренку О. А. провести державну реестре 
зазначену земельну дшянку та дотримув̂  
вцщовщно до чинного законодавствг

Вгго-Поштовий сшьський голова

власносп на 
обов’язюв власника

Д. Ю. ШУЛЬГАН



щ
УКРАША

Кшвська область Киево - Святошинський район
Вгго-Поштова сш ьська рада

08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-56 В1Д 23 грудня 2015 року

с.В1та-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 

власшсть Савченко О. В. для будхвництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Тарашвськш, 26, с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Савченко Оксани Володимир1вни витяг з Державно го 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3205521972015 вщ 30.11.2015 )., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно!' дшянки у власшсть д тя 
буд!вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 
споруд по вул. Тараавськш, 26, с. Юр1вка В!то-Поштово! сшьсько! ра,г и. 
Кшвсько! облает!, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 
Кодексу Украши, ст. 50 Закону Украши «Про землеустрш», ст. 26, 33 З а к о т у  
Украши «Про м!сцеве самоврядування в Украш!», сесгя сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно! дшянки площею
0,05 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5025) у власшсгь
Савченко О. В. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Тарашвськш, 26, с. Юр1вка Впо- 
Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область

2. Передати у власшсть Савченко Оксани Володимир1вни земельну дшянку 
площею 0,05 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5025) для буд!вницт за 
та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по 
вул. Тарас!вськш, 26, с. Юр1вка В1то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
область

3. Савченко О. В. провести державну реестращк?-7права власност! на 
зазначену земельну дшянку та дотсйиунатись/ обов’язюв власника 
вщповщно до чинного зак<

В1то-Поштовий сшьський голо Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____ Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-57 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельноТ дшянки у 

власшсть Шпака 1.1. для ведения особистого сшьського господарства по вул
Вересневш, с. ВКа-Поштова ”

Розглянувши заяву Шпака 1горя 1вановича, витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3204941802015 вщ 20.08.2015 р., погоджений 
проект землеустрою для передач! земельноТ дшянки у власшсть для ведения 
особистого сшьського господарства по вул. Вересневш, с. Вгга-Поштова 
ВТго-ПоштовоТ сшьсько'Т ради, Ки'ТвськоТ облает  ̂керуючись ст. 12,33, 118, 121 
122, 186, 186-1 Земельного Кодексу УкраТни, ст. 50 Закону УкраТни «Пре 
землеустрш», ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в  

У крапп», сес1я сшьсько’Т ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельноТ дшянки площею
0,12 га (кадастровий № 3222481201:01:007:0110) у влаенкть
Шпака I. I. для ведения особистого сшьського господарства по вул. 
Вересневш, с. Вгга-Поштова Вгго-Поштово'Т сшьсько'Т ради, Ки'ТвськоТ 
область

2. Передати у власшсть Шпака Коря Твановича земельну дшянку плогцею 
0,12 га (кадастровий № 3222481201:01:007:0110) для ведения о с о б и с т о г о  

сшьського господарства по вул. Вересневш, с. ВКа-Поштова Впо 
Поштово'Т сшьсько'Т ради, Ки'ТвськоТ область

3. Шпаку I. I. провести державну реестрацш пр 1ва власност! на зазначен> 
земельну дшянку та дотримуватись^ебов^ц в власника вщповщно до 
чинного законодавства.

Вгто-Поштовий сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киеве - Святош инський район

_____ Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сесмя 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-58 вщ 23 грудня 2015 року

с.Втга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки у 
власшсть Коваленка С. М. для буд1вництва та обслуговування житлового 

будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш, с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Коваленка Свгешя Михайловича витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3205065032015 вщ 11.09.2015 р., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель ! 
споруд по вул. Швденнш, с. Юр1вка В!то-Поштово! сшьсько! ради, Китсы о! 
облает!, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 
Украши, ст. 50 Закону Украши «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону Украгаи 
«Про мюцеве самоврядування в У крапп», сес!я сшьсько! ради, -

В И Р Ш И  Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно! дшянки плоит
0,05 га (кадастровий № 3222481202:02:005:5101) у власшсть
Коваленка С. М. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш, с. Юр1вка Впо- 
Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область

2. Передати у власшсть Коваленка Свгешя Михайловича земельну дшянку 
площею 0,05 га (кадастровий № 3222481202:02:005:5101) для будгвництва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд то 
вул. Швденнш, с. Юр1вка ВИо-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
облает!.

3. Коваленку С. М. провести державну реестрацш права власност! на 
зазначену земельну дшянку та дозримуватись обов’язюв власника 
вщповщно до чинного законодав1

ВНо-Поштовий сшьський голова Д. НК ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киеве - Святош инський район

В!то-Поштова сшьська рада
—  И И И И И И И Д И И И Я И В В В ^ ^ ?

08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-59 вщ 23 трудна 2015 року

с»В1та-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 

власшсть Беспалого М. С. для ведения особистого сшьського господарства по
вул. Довженка, 2, с. ЮрТвка ”

Розглянувши заяву Беспалого Миколи Семеновича, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3204822122015 вщ 29.07.2015 р ., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно!' дшянки у власшсть для 
ведения особистого сшьського господарства по вул. Довженка, 2, с. Юр!вк 
Вгго-Поштово! сшьськоТ ради, Кигвсько! обласН, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 
122, 186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону УкраТни «Пэо 
землеустрш», ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
Украпй», сес1я сшьськоТ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердите проект землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки площею
0,1074 га (кадастровий № 3222481202:02:003:5050) у влаенкть
Беспалого М. С. для ведения особистого сшьського господарства вул. 
Довженка, 2, с. Юр1вка ВТто-Поштово! сшьськоТ ради, Кшвсько! область

2. Передати у власшсть Беспалого Миколи Семеновича земельну дшянку 
площею 0,1074 га (кадастровий № 3222481202:02:003:5050) для веден:? 
особистого сшьського господарства по вул. Довженка, 2, с. Юр1вка В! 
Поштово! сшьськоТ ради, Кшвсько! обласН

3. Беспалому М. С. провести державну реестр 
зазначену земельну дшянку та 
вщповщно до чинного законодав'

Што-Поштовий сшьський голова

права власносп на 
обов’язюв власника

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

_____ В!то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-60 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 

власшсть Старику М. В. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Швденнш в с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Старика Миколи Васильовича витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3205068582015 В1Д 11.09.2015 р ., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд!вель 1 
споруд по вул. Швденнш, с. Юр1вка Вгго-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
обласН, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 
Украши, ст. 50 Закону Украши «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону Украши 
«Про М1сцеве самоврядування в Укра!н!», сес1я сшьсько! ради, -

В М Р Ш И Л А :

1.

2.

3.

Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно! дшянки площею 
0,07 га (кадастровий № 3222481202:02:005:5070) у влаеше гь
Старику М. В. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Пхвденнш, с. Юргвка Впо- 
Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! област1.
Передали у власнгсть Старику Микол1 Васильевичу земельну дшянку 
площею 0,07 га (кадастровий № 3222481202:02:005:5070) для будхвництва 
та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по 
вул. Швденнш, с. Юр1вка В!то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
облает!.
Старику М. В. провести державну
зазначену земельну дшянку 
вщповщно до чинного закопод^вй

ВНо-Поштовий сшьський голова

права власносп та 
обов’язк!в власника

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____ Што-Поштова смьська рада_____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-61 вщ 23 трудна 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 

власшсть Зшовенко А. В. для будгвництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих бущвель 1 споруд по вул. Зорянш, 2, с. Юр!вка ”

Розглянувши заяву Зшовенко Анастас!! Володимир1вни, в и т я г  
Державного кадастру про земельну дшянку за № НВ-3204655452015 в щ  
30.06.2015 р., погоджений проект землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 
власшсть для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих 
буд1вель 1 споруд по вул. Зорянш, 2, с. Юр1вка Вгго-Поштово! сшьсько! ради, 
Кш'всько! обласН, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 
Кодексу Украши, ст. 50 Закону Украши «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону 
Украши «Про мюцеве самоврядування в Украш!», сес1я сшьсько!' ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердите проект землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки площею
0,115 га (кадастровий № 3222481202:02:006:5039) у власшсть
Зшовенко А. В. для буд1вництва та обслуговування житлового б у д и н к у .  
господарчих бущвель 1 споруд по вул. Зорянш, 2, с. Юрхвка Впо- 
Поштово!' с!льсько!' ради, Кш'всько!' област1.

2. Передали у власшсть Зшовенко Анастас!!' Володимир1вни земельну 
дшянку площею 0,115 га (кадастровий № 3222481202:02:006:5039) для 
буд!вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих будхвель 
1 споруд по вул. Зорянш, 2, с. Юр1вка ВНо-Поштово!' сшьсько! ради, 
Кш'всько! область

3. Зшовенко А. В. провести державну реестрацга права власност1 на 
зазначену земельну д1лянку та дотримуватИсь обов’язк!в власника 
вщповщно до чинного законодавсдЕ(а,̂ уу'у  ̂ ,л/

ВНо-Поштовий сшьський голова /"Л/ Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

_____________ Што-Поштова сшьська рада___________
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 
Р Ш Е Н Н Я

№ 3-62 В1Д 23 грудня 2015 року
с.В1таПоштова

“Про розгляд скарг громадян щодо пройду м1ж вул. Карла Маркса 1 вул. 
Вщродження в с. Вйа-Поштова Киево-Святошинського району Кшвсько!

облает! ”

Заслухавши голову земельно!' комюп Пацьору О. В. та сшьськош 
голову Шульгана Д. Ю. щодо питания встановлення пройду м!ж в)л. 
Вщродження 1 вул. Карла Маркса в с. Вйа-Поштова Киево-Святошинського 
району Кшвсько! облает!, зпдно ст. ст. 83, 91, 96, 122, а також 
ст. ст. 4, 16, 17, 19, 34 Закону Украши «Про регулювання мютобудхвно! 
д1яльност1», керуючись ст. ст. 26, 28 Закону Украши «Про мюцеве 
самоврядування в У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Встановити пройд загального користування за рахунок земель Впо- 
Поштово! сшьсько! ради М1Ж вулицями Вщродження 1 Карла Маркса в 
с. Вгга-Поштова Киево-Святошинського району Кшвсько! облает!, а само 
м!ж земельною делянкою розташованою за адресою вул. Вщродження з 
та земельною дшянкою, що знаходиться в користуванш релшшьо! 
громади в с. Вйа-Поштова.

2. Доручити Виконавчому комйету Вйо-Поштово! сшьсько! ради вчиниги 
дп, направлен! на реалйацпо даного р!шення для внесения вщповщних 
корегувань до генерального плану с. ВПа-Поштова Киево- 
Святошинського району Кшвсько! облает!.

3. Зобов’язати власника дшянки за адресою 
демонтувати самовшьно встановлену конструа 
легкового транспорту та прохщ 
протягом п’яти дшв з моменту внесения

Вгго-Поштовий сшьський голова

Вщродження, 5 
Д обмежуючу пройд 

1 вольер для собаки

. К). ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святош инський район

_____ В!то-Пош това сш ьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-63 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Кощенку М. П. для ведения особистого 
селянського господарства площею 0,05 га по вул. Сосновш в с. Юр1вка”

Розглянувши заяву гр. Кощенка Миколи Петровича про надання 
земельно! дшянки для ведения особистого селянського господарства площею 
0,05 га по вул. Сосновш в с. Юр1вка Вгго-Поштово! сшьсько! ради, КиУвськоУ 
облает  ̂ керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодек ; 
Украши, ст. 50 Закону Украши <<Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону Укражи 
«Про мюцеве самоврядування в У крапп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Надати дозвш Кощенку Микол1 Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки площею 0,05 га по вул. 
Сосновш, 5, в с. Юр1вка В1то-Поштово1 сшьсько! ради, Кшвсььо! 
област1.

2. Рекомендувати Кощенку М. П. звернутись до ф!зично! або юридичко! 
особи, що е розробником документацп 13 землеустрою згщно ст. 26 
Закону Украши «Про землеустрш». Взаемовщносини замовниюв ! 
розробниюв документац1 1 13 землеустрою регулюються законодавством 
Украши 1 договором.

3. П1сля погодження документац11 в установленому законом порядку 
подати п на розгляд до ВКо-Поштово! сшьсько! ради.

4. Даний дозв1л не дае права на освоения земельно! дшянки до винесення 
п меж в натур! (на мгсцевост!) та дер^авиог^еСграц!! права власност1 
на земельну дшянку. /  *  #

г
°с IВ1ТО-ПОШТОВИЙ сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРАИНА
Кшвська область Киеве - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада____
08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-64 В1д 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 
власшсть Терещенко М. М. для буд1вництва та обслуговування житлового 

будинку, господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Кооперативнш, 112, в
с. Юр1вка”

Розглянувши заяву Терещенко Марини Миколагвни, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3204830252015 вщ 30.07.2015 р., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно!' дшянки площею 0,1250 
га у власшсть для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Кооперативнш, 112, с. Юр1вка Впо- 
Поштово! сшьсько!' ради, Кшвсько!' облает  ̂ керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 
186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону УкраТни «Про
землеустрш», ст. 26, 33 Закону Украши «Про м!сцеве самоврядування в 
Украйн», сес1я сшьсько!' ради, -

В Е Р Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки плоит ло
0,1250 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5022) у власшсть
Терещенко М. М. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд по вул. Кооперативнш, 112, с. Юр!вка 
В 1ТО-П0 ШТОВ01 сшьсько!' ради, Кшвсько!' облает!.

2. Передати у власшсть Терещенко Марши Миколашш земельну дшянку
площею 0,1250 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5022) для
буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 
1 споруд по вул. Кооперативнш, 112, с. Юр!вка В!то-Поштово!' сшьсько!'

Д. Ю. ШУЛЬГАН

права власност1 на 
обов’язк!в власника



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

______Вгго-Поштова смьська рада______
08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-65 в1д 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' д ш я н к и  у 
власшсть Федорова В. В. для ведения особистого сшьського г о с н о д а р с т в а  в

с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Федорова Василя Васильевича, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-3204896552015 вщ 12.08.2015 р., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно!' дшянки у власшсть для 
ведения особистого сшьського господарства в с. Юр!вка ВИо-ПоштовоУ 
сшьсько'У ради, КиУвськоУ облает!, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 
Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустрш», ст. 26, 
33 Закону УкраУни «Про мюцеве самоврядування в УкраУш», сес!я сшьсы о'У 
ради, -

В М Р I Ш И Л А :

1. Затвердите проект землеустрою щодо передач! земельно!* дшянки площ'-:ю
0,02 га (кадастровий № 3222481202:02:008:5022) у власшсть
Федорова В. В. для ведения особистого сшьського господарства в 
с. Юр1вка Вгю-ПоштовоУ сшьсько'У ради, КиУвськоУ облает!.

2. Передати у власшсть Федорова Василя Васильовича земельну дшянку 
площею 0,02 га (кадастровий № 3222481202:02:008:5022) для веден ня 
особистого сшьського господарства в с. Юр1вка ВИо-ПоштовоУ сшьсько'У 
ради, КиУвськоУ область

3. Федорову В. В. провести державну ре< права власносп на
зазначену земельну дшянку та лбтрим  ̂ обов’язкУв власника
в!дпов!дно до чинного законодався

ВНо-Поштовий сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



||
УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район
Ш то-Поштова сш ьська рада

08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-66 вщ 23 грудня 2015 року

с.Шта-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Слчкаренку В. О. у тимчасове користування

в с. ВИа-Поштова”

Розглянувши заяву гр. Слчкаренка Володимира Олександровича про 
надання в користування неудобш в с. В1та-Поштова В1то-ПоштовоТ с1льсы оТ 
ради Кшвсько1 обласН, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 
Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону УкраТни «Про землеустрш», ст. 26, 
33 Закону Украши «Про м1сцеве самоврядування в УкраТш», сес1я сшьськоТ 
ради, -

В И Р Ш И Л А :

1. В1ДМОВИТИ С1чкаренку В. О. у наданн1 неудоб1й в тимчасове користування
р п в .

Д. Ю.  ШУЛЬГАН



1|
УКРА1НА

Кш вська область Киеве - Святош инський район
Ш то-Поштова сш ьська рада

08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-67 вщ 23 грудня 2015 року

с.Шта-Поштова
“ Про розгляд заяви Насшника С. В.”

Розглянувши заяву Насшника С. В. щодо винесення на розгляд сесй 
питания поновлення роботи комунального пщприемства « Служба 
ритуальних послуг В1та-Поштово1 СшьськоУ ради Киево-Святошинського 
району Ки'1всько1 област1», змшу назви, призначення нового кер1вника, 
керуючись ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я с1льсько1 ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. В1ДМОВИТИ Нас1ннику С. В. у задоволенн! заяви.

ВНо-Поштовий сшьський го Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инеький район

Вгго-Поштова сш ьська рада
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=----------- ---------------- ,---------------- — -------------— — „  ■ 1И|1||ИН11111Д 1Ш1УШШ^|П ^ ^ ^ ‘̂ ^ :1'‘ - "

08170, с.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-68 в1д 23 грудня2015 року

с.ВггаПоштова

«Про розгляд листа директора Юр1всько1 ЗОШ1-Ш ступешв
А.П. Ловяпна».

Розглянувши лист директора Юр1всько1 ЗОШ 1-Ш ступешв про 
звшьнення у 2016 рощ вщ сплати податку на землю, керуючись ст. ст. 26, 28 
Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпи», Бюджетннм 
кодексом Украши, сес1я с1льсько*1 ради, -

ВИРШ1ИЛА:

1. Зв]льнити Юр1вську ЗОШ 1-Ш ступешв В1Д сплати податку на землю 
у 2016 рощ.

2. Контроль за виконанням ргшення покласти на голову комюи з питань 
бюджету, комунальноУ власноеп, питань кулыуфи, охорони здоров’я та
ОСВ1ТИ.

Вгго-Поштовий сшьський голов Д.Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святош инський район

_____ Вгго-Поштова сш ьська рада_____
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-69 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельно! дшянки Нанавовш О. Г. для ведения сад1вництва в

с. Вгга-Поштова”

Розглянувши заяву гр. Нанавово! О. Г. про надання земельно! дшянки 
ля ведения сад1вництва, керуючись ст. 26, 33 Закону Украши «Про м1сцеве 
самоврядування в Украпп», сес!я сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. В1ДМОВИТИ Нанавов1Й О. Г. у наданш Д1лянки у зв’язку 
нев1дпов1дн1стю до генерального плану с. ВНа-Прштова В1то-Поштово1 
С1льсько! ради Киево-Святошинського райоду, Кшвсько! облает!.

ВНо-Поштовий сшьський голова Д. Ю. Ш УЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святош инський район

____________ В1то-Поштова сш ьська рада___________
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-70 вщ 23 грудня 2015 року

с.ВИа-Поштова

“ Про надання дозволу Закревськш О. В. на розробку проекту землеустрою 
щодо вщведення земельноУ дшянки у власнють для буд1вництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 с п о р у д  ”

Розглянувши заяву гр. ЗакревськоТ Олени Володимир1вни про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вщведення земельноУ 
дшянки площею не бшыне 0,25 га у власнють для буд1вництва та 
обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд в межах 
с. В1та-Поштова, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про мюцеве 
самоврядування в УкраУн!», сес1я с1льськоУ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Закревсьюй О. В. в наданн! дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо вщведення земельноУ дшянки у зв’язку з 
невщповщшстю запитувано'У земельноУ дшянки до м1Стобуд1ВШ'У 
документац!! (дшянка знаходиться на територ!! в/ч А 0799).

В1то-Поштовий сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

_____________Што-Поштова сшьська рада____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-71 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова

“ Розгляд заяви Гури П. В. про надання земельно!' дшянки для 
шдивщуального дачного буд1вництва.”

Розглянувши заяву гр. Гури Павла Васильевича, щодо надання 
земельно!’ дшянки площею 0,10 га у власшсть для шдивщуального дачного 
буд1вництва в межах В1то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! обласп, 
керуючись ст. 26, 33 Закону Украши «Про м1сцеве самоврядування в 
Украпн», сес1я с1льсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. В1ДМОВИТИ Гур! П. В у наданн1 земельно! дшянки площею 0,10 га 
власшсть для шдив1 дуального дачного буд1вництва в межах Впо 
Поштово! с1льсько! ради у зв’язку з в1дсутн1стю земель, призначенях 
для дачного буд!вництва.

ВНо-Поштовий сьльський голова



УКРА1НА
Кш вська область Киево - Святош инський район

Вгго-Поштова сшьська рада____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сесвя 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 3-72 вщ 23 грудня 2015 року

с.Вгга-Поштова
“ Розгляд пропозици сшьського голови Шульгана Д. Ю. щодо внесения змш 

до складу Виконавчого ком1тетуВ1то-Поштово1 с1льсько1 ради.”

Розглянувши пропозищю Сшьського голови Шульгана Д. Ю. щ о  

включения М1голь Катерини Володимир1вни до складу виконавчого ком!те гу 
В1то-Поштово1 сшьсько1 ради, керуючись ст. 26, 33 Закону Украши «Про 
мюцеве самоврядування в Украш1», сес1я сшьськоТ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Включили Мшоль Катерину Володимир1вну до складу Виконавчого 
комитету В1то-Поштово1 сшьсько! ради

ВНо-Поштовий сшьський голова


