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Порядок денний:

1. Положения про шмменне голосування.
2. Зв1т голови за 6 мюящв робота.(додаеться).
3. Внесения змш до штатного розпису В1то-ПоштовоТ сшьськоТ ради.
4. Створення вщдшу державноТ реестрацп у В1то-Поштов1 сшьськш ради
5. Розгляд заяви Костша О. Г. про надання матер1альноУ допомоги.
6. Розгляд заяви Бичкова В. С. про надання матер1альноУ допомоги.
7. Розгляд заяви Пахнюк К. Г. про надання матер1альноУ допомоги.
8. Розгляд заяви Олару В. Б. про надання матер1альноУ допомоги.
9. Розгляд заяви Мшячного МЛ. про надання матер1альноУ допомоги.
10. Розгляд заяви Всцеюпци Д. М. про надання матер1альноТ допомоги.
11 .Розгляд заяви Якименка I. Д. про надання матер1альноУ допомоги.
12. Розгляд заяви Терещенка М. I. про надання матер1ально! допомоги.
13. Розгляд заяви Ткаченка В. В. про надання матер1альноУ допомоги.
14. Розгляд заяви СЛчкаренко С. П. про надання матер1альноТ допомоги.
15. Розгляд заяви Ткаченко Г. I. про надання матер1альноУ допомоги.
16. Розгляд заяви Лшника В. М. про надання матер1альноУ допомоги.
17. Розгляд заяви Буханенка Ф. I. про надання матер1альноУ допомоги.
18. Розгляд заяви Шолудченка О. П. про надання матер1альноТ допомоги.
19. Розгляд заяви Кузьменка С.М. про надання матер1альноУ допомоги.
20. Розгляд заяви МюячноУ К. П. про надання матер1альноУ допомоги.
21 .Розгляд заяви МюячноУ П. Я. про надання матер1альноУ допомоги.
22. Розгляд заяви СЛчкаренка Г. Ю. про надання матер1альноТ допомоги.
23. Розгляд заяви Мюячно'1 М. П. про надання матер1ально1 допомоги.
24. Розгляд заяви Микитенка Г. С. про надання матер1ально1 допомоги.
25. Розгляд заяви ЧорноУ О. О. про надання матер1альноУ допомоги.
26. Розгляд заяви Лук'яненка В. Г. про надання матер1альноУ допомоги.
27. Розгляд заяви ЛушевоУ Г. Л. про надання матер1альноУ допомоги.
28. Розгляд заяви Котирло К. П. про надання матер1альноУ допомоги.
29. Розгляд заяви Пацьори П.М. про надання матер1альноУ допомоги.
30. Розгляд заяви Микитенка Р.О. про надання матер1альноУ допомоги.
31. Розгляд заяви Кравець МЛ. про надання матер1альноУ допомоги.
32. Розгляд заяви Пацьори О.Я. про надання матер1ально'У допомоги.

32/1. Розгляд заяви МюячноУ О.М. про надання матер1альноУ допомоги.
33. Розгляд заяви Лупехи К.Д. про надання матер1альноУ допомоги.
34. Розгляд заяви Лупехи Г.Ф.про надання матер1альноУ допомоги.
35. Розгляд заяви Падалки М.С.про надання матертальноУ допомоги.



36. Розгляд заяви Григоренко О.П. про надання матер1альноУ допомоги.
37. Розгляд заяви ЧуркшоУ АЛ. про надання матер1альноУ допомоги.
38. Розгляд заяви Пацьори О.В. про надання матер1альноУ допомоги.
39. Розгляд заяви Токаря А.О. про надання матер1альноУ допомоги.
40. Розгляд заяви Дяченко Н.П. про надання матер1альноУ допомоги.
41. Розгляд заяви Якименка К.С. про надання матер1альноУ допомоги.
42. Розгляд заяви Тупчи Г.А. про надання матер1альноУ допомоги.
43. Розгляд заяви Гединач Г.С. про надання матер1альноУ допомоги.
44. Розгляд заяви Мельниченко К.М. про надання матер1альноУ допомоги.
45. Розгляд заяви БезпалоТ О.П. про надання матер1альноУ допомоги.
46. Розгляд заяви Ковбасюка В.Г. про надання матер1альноУ допомоги.
47. Розгляд заяви Лупехи 1.Я. про надання матер1альноУ допомоги.
48. Розгляд заяви Шинкаренко Н.М. про надання матер1альноУ допомоги.
49. Розгляд заяви БеспалоТ О.Д. про надання матер1альноУ допомоги.
50. Розгляд заяви Ковальчук Г.О. про надання матер1альноУ допомоги.
51. Розгляд заяви ВггковськоУ П.О. про надання матер1альноУ допомоги.
52. Розгляд заяви Ткачука О.Д. про надання матер1альноУ допомоги.
53. Розгляд заяви МюячноУ М.О. про надання матер1альноУ допомоги.
54. Розгляд заяви Ведмеденко П.Н. про надання матер1альноУ допомоги.
55. Розгляд заяви ПоперечноУ М.Т. про надання матер1альноУ допомоги.
56. Розгляд заяви СЛчкаренко М.В. про надання матер1альноУ допомоги.
57. Розгляд заяви Слчкаренко М.П. про надання матер1альноУ допомоги.
58. Розгляд заяви Авраменка Д.М. про надання матер1альноУ допомоги.
59. Розгляд заяви Ардатш М.А. про надання матер1альноУ допомоги.
60. Розгляд заяви Медведева В.В. про надання матер1альноУ допомоги.
61. Розгляд заяви Гашенка Ю.В. про надання матер1альноУ допомоги.
62. Розгляд заяви Мшенко О.О. про надання матер1альноУ допомоги.
63. Розгляд заяви Якименко К.1. про надання матер1альноУ допомоги.
64. Розгляд заяви Томашука С.1. про надання матер1альноУ допомоги.
65. Розгляд заяви Гаспарян О.Ю. про надання матер1альноУ допомоги.
66. Розгляд заяви Кожемяюна В.М.про надання матер1альноУ допомоги.
67. Розгляд заяви Донченко В.Ф. про надання матер1альноУ допомоги.
68. Розгляд заяви Лшника В.М.про надання матер1альноУ допомоги.
69. Розгляд заяви Пацьори МЛ. про надання матер1ально'У допомоги.
70. Розгляд заяви Шпака 1.1. про надання матер1альноУ допомоги.
71 .Розгляд заяви Шинкаренко О.М. про надання матер1альноУ допомоги.
72. Розгляд заяви Пщлипного С.О. про надання матер1альноУ допомоги.
73. Розгляд заяви ДогцевоУ П.1, про надання матер1альноУ допомоги.
74. Розгляд заяви Дмитр1евоУ Т.А. про надання матер1альноУ допомоги.

Вир1шено зробити перерву о 19:15 год.



Продовження засщання черговоТ сесп о 19:30 год.

75. Про затвердження положения "Про розм1щення зовшшньо! реклами"
76. Про затвердження еколопчно! програми ВАо-Поштово! сшьсько! ради на

2 0 1 6 -2 0 2 0  рр.

77. Про затвердження програми оздоровления та вщпочинку д1тей у Вгго- 
Поштовш сшьськш ради

78. Про внесения змш до програми "Турбота".
79. Про внесения змш до програми "Безпечне село".
80. Про внесения змш до програми розвитку ф1зкультури та спорту.
81. Про внесения змш до положения "Про прем1ювання пращвниюв сшьсько! 

ради".
82. Про надання дозволу на виготовлення проектно'Т документацп шкшьного 

стадюну та на реконструкщю Юр1всько'Т ЗОШ 1-Ш ступешв.
83. Про внесения змш до штатного розпису КП "В1та".
84. Про збшынення статутного кашталу КП "В1та".
85. Про внесения змш до бюджету В1то-ПоштовоТ сшьсько! ради.
86. Про внесения змш до порядку денного . Закупка стшьщв та в1шалок.
87. Розгляд заяви ТОВ "Ст-Груп" на викуп земельно!’ дшянки.
88. Розгляд заяви Чуркшо! С.С. про надання земельно! дшянки для буд1вництва 

та обслуговування житлового будинку.
89-Розгляд заяви Петренка М.А. про надання земельно! дшянки для 

буд1вництва та обслуговування житлового будинку.
90. Розгляд заяви Летинсько! С.В. про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо вщведення земельно! дшянки у власшсть.
9 1 . Розгляд заяви Мюячного В.М. про надання земельно! дшянки для

бущвництва та обслуговування житлового будинку.
92. Розгляд заяви Рябчука К.М. про надання земельно! дшянки для будгвництва 

та обслуговування житлового будинку.
93. Розгляд заяви Шепеля О.А. про надання земельно! дшянки для буд1вництва 

та обслуговування житлового будинку.
94. Розгляд заяви Шепеля О.А. про надання земельно! дшянки для буд1вництва 

та обслуговування житлового будинку.
95. Розгляд заяви Кудр1 М.В. про надання земельно! дшянки для буд1вництва 

та обслуговування житлового будинку.
96. Розгляд заяви Червоненко ЯЛ. про надання земельно! дшянки для

буд1вництва та обслуговування житлового будинку.
97. Розгляд заяви Рябчука В.О. про надання земельно! дшянки для буд1вництва 

та обслуговування житлового будинку.
98. Розгляд заяви Червоненко Ю.В. про надання земельно! дшянки для

буд1вництва та обслуговування житлового будинку.



99.Розгляд заяви Свдокименка Д.М. про надання земельноТ дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку.

100. Розгляд заяви Вдовиченко Т.В. про надання земельноТ дшянки для
буд1вництва та обслуговування житлового будинку.

101. Розгляд заяви Вдовиченко А.А. про надання земельноТ дшянки для
буд1вництва та обслуговування житлового будинку.

102. Розгляд заяви Кузьменко О.В. про надання земельноТ дшянки для
буд1вництва та обслуговування житлового будинку.

103. Розгляд заяви Донченко В.Ф. про надання земельноТ дшянки для
буд1вництва та обслуговування житлового будинку.

104. Розгляд заяви Шпильового Г.М. про надання земельноТ дшянки для 
буд1вництва та обслуговування житлового будинку.

105. Розгляд заяви Донченко Т.Г. про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо вщведення земельноТ дшянки у власшсть для 
буд1вництва.

106. Розгляд заяви Петренко С.О. про надання земельноТ дшянки для
буд1вництва та обслуговування житлового будинку.

107. Розгляд заяви ОСББ"Мш д1м-моя фортеця" про надання дозволу на 
приватизацию земельноТ дшянки в с. Юр1вка.

108. Розгляд заяви 1вахненко Ж.М. про надання земельноТ дшянки для ведения
осг.

109. Розгляд заяви Лопушанського В.М. про надання земельноТ дшянки для 
ведения ОСГ.

110. Розгляд заяви Янчук Г.П. про надання земельноТ дшянки для ведения ОСГ.
111. Розгляд заяви Коваленко Д.З. про надання земельноТ дшянки для ведения 

ОСГ.
112. Розгляд заяви Донченко В.Ф. про надання земельноТ дшянки для ведения 

ОСГ як учаснику АТО.
113. Розгляд заяви Кузьменко О.В. про надання земельноТ дшянки для ведения 

ОСГ як учаснику АТО.
114. Розгляд заяви Шестаченко К.М. про надання земельноТ дшянки для ведения 

ОСГ.
115. Розгляд заяви Гуменюк Г.В. про надання земельноТ дшянки для ведения 

ОСГ.
116. Розгляд заяви Якименко А.Г про надання земельноТ дшянки для ведения 

ОСГ.
117. Розгляд заяви Дзери 1.1. про надання земельноТ дшянки для ведения 

сад1вництва як учаснику АТО.
118. Розгляд заяви ГлавацькоТ В.А. про затвердження проекту землеустрою.
119. Розгляд заяви Горбач А.С. про затвердження проекту будинку.
120. Розгляд заяви С1чкаренко 0.1. про затвердження проекту землеустрою.



122.

123.

124.
125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

121.

133.

134.
135.

136.

137.
138.

139.
140.

Виршено пропустити питания по порядку 1 перейти до наступних з 
подалыпим поверненням до попередшх.
Про внесения змш до р1шення попередньоТ сесп НеспановоТ Ю.В.
Розгляд заяви КазанецькоТ С.В. про внесения змш в поппередне р1шення 
сесп.
Розгляд заяви Якименк 1.Д. про вщмшу р1шення попередньоТ сесп. 
Скасування р1шення попередньоТ сесп про надання земельноТ дшянки 
Палагншу С.В.
Розгляд заяви Слчкаренко 0.1. про надання земельноТ дшянки для ведения 
ОСГ.
Розгляд заяви КовалевськоТ Л.М. про надання земельноТ дшянки для 
ведения ОСГ.
Розгляд заяви Зубченко Т.В. про надання земельноТ дшянки для ведения 
ОСГ.
Розгляд заяви Войнаровського В.Б. про включения Лупехи В.О. до 
виконавчого ком1тету ВТто-ПоштовоТ сшьсько'Т ради.
Розгляд заяви Пацьори О.В. про переведения до складу шшоТ депутатськоТ
КОМ1СП.

Розгляд заяви Месячного Т.С. про переведения до складу шшоТ депутатськоТ
КОМ1СП.
Розгляд звернення депутата Пекарського П.В. та заяви ГО "Зв'язювець" про 
перев1рку цшьового використання земельноТ дшянки пщ в/м № 254 1з 
залученням Сшьгосшнспекцп.
Розгляд пропозицп сшьського голови щодо перев1рки цшьового 
використання земельних дшянок, що знаходяться в орендг 
Розгляд заяви Зшченко Л.С. щодо про'Тзду до земельноТ дшянки.
Розгляд заяви Лукяненко А.В. до Сшрова С.А. щодо сусщки, яка створила 
ряд порушень.
Розгляд заяви Давиденко О.В. щодо самоусунення депутата ВДо-ПоштовоТ 
сшьсько'Т ради Насшника С.В.
Розгляд заяви Случевського М.Г. щодо поведшки депутата Насшника С.В.
Позов Нжоленко про скасування р1шення попередйьо'Т сесп В1то-ПоштовоТ

/  /сшьсько1 ради про надання земельно1 дшянки. /  /  /
Розгляд заяви М1сячноТ О. А. про надання матещадйюТ допомоги.
Розгляд заяви МюячноТ О. Ф.^гро наданняч^дтер^льноТ допомоги.

Сшьський голова Д.Ю. Шульган



У КРАТНА
КиУвська область Киево - Святошинський район

Впо-Поштова сшьська рада
08170. с.В1та-Поштова, вул. Боярська.4, тел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таМ: м'(а-р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-1 В1Д 28.04.2016 року

с. ВНа-Поштова

«Про затвердження Положения про по!менне голосування»

Керуючись ст. 26 та ст. 59 Закону УкраТни „Про мкцеве самоврядування в 
УкраУш”, та Закону УкраУни „Про доступ до публ1чноУ шформаш'Г, з метою 
проведения полггики прозоросН та вЦкритост1 у робоК оргашв мюцевого 
самоврядування, а також для шдвигцення оперативное^ надання ! 
оприлюднення шформащУ сес1я сЬьськоУ ради. -

1. Вс1 ршення ради прийматимуться вщкритим по1менним 
голосуванням, окр1м випадюв, для яиих чинним Законом передбачап ься 
таемне голосування (обрання на посади в радд висловлення недов1ри 
посадовцям). (Порядок по1менного голосування визначений в положенш про 
по1менне голосування).

2. Затвердили Положения про по1менне голосування (додаток).

3. Результата по1менного голосування тдлягатимугь обов'язковому 
оприлюдненню та наданню за запитом на шформацй'.

4. Результати по!менного голосування станусь невцремною частиною
протоколу сесй' ради. /

/_ . / /
6. Контроль за виконанням даьТбгс рнйенн4 покласти на секретаря ради.

ВИРТШИЛА:

Д. Ю. ШУЛЬГАН



Д од аю  к
д о  р ш ю н н я сесп  

ЕЙТО-ПОШТОВОУ С1ЛЬСЬК01 ради 

№  6-1 В1д «28>■ кв1тня 2016 р.

Положения про по1менне голосування 
ВНо-ПоштовоУ С1льсько1 ради Киево-Святошинського району КшвськоУ

облает!
1. Вс1 р1шення ради прийматимуться вщкритим по1менним 

голосуванням, окр1м випадюв, для яких чинним Законом передбачаеться 
таемне голосування.

2. По1менне голосування проводиться шляхом застосування бланку 
поименного голосування, або бланками бюлетешв.

3. Голосування розгляду питань порядку денного проводиться шляхом 
шдняття рук, окр]м випадюв тасмного голосування.

4. При по1менному голосуванш бланками бюлетешв л1чильна комюя 
готу с так! бюлетеш з указ1вкою проекллв р1шень, винесених на голосування, 
пр1звища депутаДв. формулювання пропозишй для голосування.

5. При по1менному голосуванш кожне питания вноситься окремо в
бланк по1менного голосування. заповнюеться секретарем Л1ЧильноУ комюп 1
м1стить результат голосування («за» або «проти», «утримався»), пщпис 
депутата.

6. Формулювання пропозицп разом з результатами голосування 
повинш сприйматися депутатами однозначно. Як правило, формулювання 
повинне бути гранично лакошчним. не хпстити в соб1 заперечення або 
заборони. Формулювання заппсуеться в бланк пи диктування автора 
пропозицп (проекту р1шення) або головуючого.

7. Прийом бланюв по1менного голосування провалиться до моменту 
оголошення результате голосування. До цього моменту депутат вправ) 
змшити свос р1шення I замшити свш голос. Виправлення результату 
голосування в бланку не допускаеться. У випадках непорозумшь л1чильна 
ком1стя вправ1 запитувати в депутаДв пояснения по Ух результату 
голосування. Забороняеться будь-яю форми тиску на депутатов з метою 
примусити Ух змшити результат голосування.

8. Результата по1менного голосування оголошуються в день 
голосування. Депутат, який не проголосував «за» , «проти» або «утримався»
в результата голосування не враховуеться . х-"

/  /

/ Г /С Зльський голова Д .Ю . Ш ульгин



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
|/8 : “(). с.Вйа-Поштова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06. код СДРИОУ (14358400

е-таП: \л(а-р1 '77икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
ЛГо 6-2 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про затвердження звп’у Што-Поштового альського голови за 6 м1сяшв»

Заслухавши с!льського голову II ульгана Д.Ю., який п розвтвав  про 
виконану роботу за 6 мкящв 2016 року, керуючись Законом УкраУни «Про 
м!сцеве самоврядування в У краУн!», сеая сыьськоТ ради. -

ВИР1ШИЛА:

1. Затвердит ЗВ1Т Вгго-Поштового с1льського голови за 6 чйсяшв 201(1 
року (додаеться). ,

Стльський голова Д И). Ш УЛЫ'АН



Шановна громада!

25 жовтня 2015 року Ви дов1рили меш очолити нашу громаду. За що я щиро 
вдячний Вам. До виконання обов’язюв сшьського голови я приступив 14 листопада 2015 
року. 3 цього часу вже пройшло достатньо часу аби проявити себе на посад1 сшьського 
голови.

Зв1Т В1то-Поштового сшьського голови Шульгана Дмитра Юршовича за перюд 
14.11.2015 року по 29.04.2016 року

>  Створено Комунальне пвдприемство ВИо-Поштово! сшьсько! ради «В1та». 
Ршенням 2 сесп 7 скликання ВИо-Поштово! сшьсько! ради № 2-7 вщ 21.11.2015 
року було створено Комунальне шдприемство В)то-Поштово! сшьсько! ради «В1та» 
яке очолив Глушаниця Володимир Анатолшович. Дане пщприемство було 
створено з метою, в першу чергу, економп бюджетних контв, яю витрачалися на 
оплату прибутку виконавщв роб1т, а також з метою оптим1зацй та покращення 
виконання роб1т по благоустрою територш наших населених пункт!в та надання 
послуг населению.

>  Створено громадський комггет ВПо-Поштово! сшьсько!' ради по оргашзацп 
масових культурних заход1В. Д1яльшсть комитету направлена на оргашзащю 
святкування свят та проведения масових культурних заход1в на територГ! Вгго- 
Поштово! С1Льсько! ради. Участь в д1яльност1 громадського ком1тету може 
прийняти кожен бажаючий.

> На спшьному зас1данн1 Виконкому та депутатгв ВИо-Поштово! с1льсько! ради 
розроблено та затверджено план социально -  економ1чного розвитку сш Юр1вка та 
Вгта-Поштова на 2016 рис.

> Организовано святкування свята Святого Миколая, в рамках якого нашим дггкам 
було вручено близько 380 новор1чних подарунк1в, а також святкування свята 
Нового Року , Масляно! в сел1 Юрхвка та 8 березня в с. В1та Поштова.

>  До новор1чних свят вс1х учн1в Юр1всько! ЗОШ забезпечено смачними подарунками 
вщ Дща Мороза.

> Забезпечено та организовано представления нашо! громади на районному 
святкуванш свята Масляно!, в рамках якого ми вибороли друге мюце серед 
населених пункНв Киево-Святошинського району.

> Для орган1зац1я прибирания снггу в зимовий перюд придбано спещал1зоване 
обладнання та забезпечено прибирания дор1г в наших селах вщ сн1гу.

>  Облаштовано санвузол в прим1щен1 ВНо-Поштово! с1льсько! ради.
> В1дремонтовано туалети б1ля ФАПу в с. Вгга-Поштова та б1ля амбулаторй' в с. 

Юр1вка.
> Зд1йснений ремонт та чистку криниць по вул. Карла Маркса та б1ля прихпщення 

с1льради в с. В1та-Поштова.
> Здшснено прибирания авар1Йних дерев та формовану обр1зку дерев. Всього було 

зр1зано та зд1йснено кронування понад 350 дерев.
> В зимовий перюд безкоштовно було забезпечено населения дровами за наявними 

заявками вщ населения.



>  Здёйснено прибирания кладовищ в селё Юрёвка та селё Вёта-Поштова, в наслёдок 
чого розчищено новё територи для поховань. А також вёдновлено та облаштовано 
в’Тздну трупу на кладовищё в с. Вёта Поштова.

> Вщновлено та впорядковано вуличне освётлення в селах Юрёвка та Вёта-Поштова. 
Було здёйснено замёну бёлыде 400 ламп та налагоджено систематичну замёну 
перегорёвши ламп. При цьому встановлювалися 1 встановлюються 
енергоефективнё лампи.

>  Замёнено та поставлено на облёк в Киево-Святошинському РЕС 7 вузлёв облёку 
вуличного осветления.

> Замёнено понад 2 км перегорёвшого кабелю. На даний момент здёйснюються 
робота по замёнё вмикачёв вуличного освётлення оснащених фотоелементами на 
вмикачё оснащенё часовими механёзмами, що дасть змогу уникнути випадкёв 
увёмкнення вуличного освётлення в похмурё пори дня (1 година робота вуличного 
освётлення споживае 50 кВт/год).

>  Облаштовано додаткове освётлення наземних пёшохёдних переходёв по вул. Карла 
Маркса в с. Вёта Поштова та по вул. Шевченка в с. Юрёвка.

>  На вёдкритих торгах для потреб громади придбано пасажирський автобус 
АТАМАН (Тзихи) та налагоджено за рахунок мёсцевого бюджету внутрёшне 
пасажирське перевезення населения в ранковий перёод за маршрутом -  Вёта- 
Поштова -  Школа та Юрёвка -  Школа та в обёднёй перёод за зворотнём маршрутом. 
Крём того здёйснюються екскурсёйнё виёзди населения та школярёв.

> Вёдновлено смёттезбиральний автомобёль, на базё якого органёзовано системний 
вивёз смёття в контейнерах.

>  Залучено мёсцевих пёдприемцёв для органёзацёё та вивозу смёття у мёшках.
>  3 метою забезпечення утримання територёй с. Вёта-Поштова та с. Юрёвка у 

надежному станё, ёх санётарного очищения, забезпечення об’ектёв загального 
користування та створення умов, сприятливих для життедёяльностё територёальноё 
громади Вёто-Поштовоё сёльськоё ради та на виконання Розпорядження Вёто- 
Поштового сёльського голови вёд 18.03.2016 року №20 «Про проведения на 
територёё’ Вёто-Поштовоё сёльськоё ради двомёсячника благоустрою населених 
пунктёв» виконано наступнё заходи щодо двомёсячника благоустрою населених 
п у н к т , а саме:

^  Проведено прибирания в с. Вёта-Поштова по вулицям Матросова, 
Лёсова, 50-рёччя Жовтня, Лёсовий кордон, Ярова, Богдана 
Хмельницького, Незалежностё, Вишнева, Миру, Грушевського, 
Ярослава Мудрого, Лисенка, Вётянська, Вёйськове мёстечко, Карла 
Маркса, Мёчурёна, Лесё Украёнки, Боярська, Шевченка, Островського, 
Ковпака, Прорёзна, Набережна, Кооперативна, провулок Боярський;

^  Проведено прибирания в с. Юрёвка по вулицям Шевченка, Ватутёна, 
Гайова, Лёсова, Паркова, Польова, Пёвденна;

^  Проведено прибирания Вёйськового мёстечка;
^  На територёё Вёто-Поштовоё сёльськоё ради проведено озеленения 

територёё та висаджено близько 3 тисяч саджанцёв молодих дерев;
^  Прибирания шкёльного стадёону в с. Юрёвка;
^  Лёквёдацёя стихёйних смёттезвалищ в с. Юрёвка по вулицям 

Шевченко, Польова, Лёсова, Кооперативна, Лугова, Ватутёна.



У Шквщащя стихшних см1ттезвалищ в с. В1та-Поштова по вулицям 
Карла Маркса (3 мюця), Нова та вздовж дороги КиУв-Одеса;

У Здшснюеться шдчищання та побшка тротуархв.
>  Оргашзовано ремонт дорожнього покриття по вул. Набережнш та Боярськш в с. 

ЕЙта Поштова та по вул. Шевченка в с. Юр1вка.
>  Розпочап робота по облаштування парковоУ зони в с. Вгга Поштова та замовлено 

виконання проектно-кошторисно'У документаци по створенню парку.
> При шдтримщ депутата Киево-СвятошинськоТ районноУ ради Сшрова С.А. 

забезпечено фшансування за рахунок районного бюджету капитального ремонту 
спортивно!" зали Юр1всько'У ЗОШ. Робота по ремонту спортзали повинш 
розпочатися в червш -  липш 2016 року.

>  Погоджено з Районним в1ддшом освгги Киево-СвятошинськоУ РДА проектування 
добудови актовоУ зали та додаткових навчальних клас1в Юр1вськоУ ЗОШ, а також 
реконструкщ'У шкшьного стадюну до формапв нащональних стандарпв. 
Проектування плануеться виконати впродовж 2016 року.

> Вщпрацьовано питания щодо придбання за рахунок районного бюджету аудю- 
пщсилюючоУ апаратури для потреб нашо'У громади на загальну суму 104 тис. грн., 
яка оч1куеться в нашому клуб1 в травн1 М1СЯЦ1 цього року.

>  Виготовлено техшчний паспорт на буд1влю с1Льсько'У ради. На сьогодшшнш день 
зд1Йснюються заходи направленш на добудову третього поверху буд1вл1 С1ЛьськоУ 
ради.

>  Створено та запущено офщшний сайт В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради -  
\у\ууу.у-ро5111оуа.еоу.иа. На даний момент сайт знаходиться в стадй' наповнення та 
тестування.

>  3 кв1тня М1сяця розпочато надання послуг населению в прим1щенн1 сшьськоУ ради 
щодо реестращ'У та зняття з реестрацГУ м1сця проживания мюцевих жител1в. 
(Зд1Йснюються орган1зац1йн1 заходи щодо надання послуг по реестращ'У речових 
прав на нерухоме майно та земельш делянки сшьською радою).

>  На в’Узд1 в с. В1та Поштова 31 сторони мгста Киева вщновлено талгсмана села В1та 
Поштова -  за пщтримки м1сцевих благодшниюв встановлено статую благородного 
оленя.

> Додатково облаштовано дитячий майданчик в с. Юр1вка по вул. Шевченка 180. 
Встановлено додаткове обладнання на юнуючому дитячому майданчику.

>  Замовлено та виготовлено нову нормативно-грошову оцшку земл1 С1Л В1ти- 
ПоштовоУ та Юр1вки. На сьогодн! землевпорядна документащю новоУ нормативно- 
грошово'У оц1нки земл! знаходиться на погоджен1 та затвердженш в в1дпов1дних
1НСТаНЦ1ЯХ.

>  Розпочато процедуру корегування генеральних план1в сш В1ти-ПоштовоУ та 
Юр1вки, в тому числ1 процес зб1льшення меж населених пунктхв за рахунок 
територ1й, що знаходяться в адм1н1стративних межах сш. В насл1док такого 
зб1льшення територш в межи сш ув1йдуть пайовг д1лянки, що знаходяться у 
власносп наших односельц1в та як1 не можуть бути використаш у вшьному об1гу в 
насл1док Д11 моратор1ю на продаж с1льськогосподарських земель.

>  Зд1йснено 1нвентаризац1ю орендних земель нашо'У громади, в наслщок чого 
плануеться збшыпення надходжень до м1сцевого бюджету коптив в1д оренди земл1 
до 2 млн. грн.. в 2016 рощ в пор1вняш з 420 тис. грн. в 2015 рощ. Кр1м того подано



три позови до суду про роз1рвання договоров оренди земельних долянок та 
стягнення оснуючих заборгованостей по сплато орендноо плати.

>  Розроблено та затверджено Правила благоустрою сол Вота-Поштова та Юровка у 
новой редакцн. Водповодно до яких установлено основно нормативи та правила 
утримання територш за порушення яких передбачена водповодальность за ст. 152 
Кодексу Украони про адмоностративно правопорушення.

>  3 метою контролю за виконанням мешканцями Правил благоустрою, налагоджено 
роботу адмонкомосоУ виконавчого ком1тету Вото-ПоштовоУ сольськоо ради щодо 
складання та розгляду протоколов про адмоностративно правопорушення та 
притягнення винних ос1б до адмоностративно! водповодальносто.

>  Для подтримки наших найменших та молодих спортсменов -  зокрема футболостов 
та волейболостов, розроблена та затверджена програма подтримки й розвитку спорту 
на територй Вото-ПоштовоУ сольськоо ради, вщпов1дно до якоУ передбачено 
П1дтримка, розвиток та забезпечення функцюнування дитячого 1 молод1жного 
футболу та волейболу в наших селах. На що з мюцевого бюджету видшено 195 тис. 
грн.. Плануеться здшснити закуп1влю спортивного 1нвентарю, обладнання та 
форми для наших юних 1 молодих спортсмешв.

>  Для запровадження безпеки на наших вулицях розроблено й затверджено цшьову 
програму «Безпечне село», вщповщно до якоУ передбачено установку 3 2 - х  камер 
вщеоспостереження в сел1 Юр1вка та сел1 Вгга -  Поштова, установки свхтлофору на 
перехресп вулиць НабережноУ та Карла Маркса в с. ВИа Поштова, встановлення 
сферних дорожн1х дзеркал на небезпечних 1 закритих перехрестях наших сш, а 
також встановлення обмежувач1в швидкост! европейського зразку на центральних 
дорогах.

>  Активно проваляться роботи по добудов1 нашого дитячого садочку в с. ВИа -  
Поштова. Так на сьогодш отримано техшчш умови на електропостачання та 
газопостачання. Здшснюеться завершения проектних роб!т, шсля чого буде 
проведена державна експертиза проектно-кошторисноУ документацй'. 3 метою 
визнання за В1то-Поштовою сшьською радою майнових прав на недобудований 
садочок -  подготовлено та подано позов до Господарського суду, шсля чого ми 
зможемо отримати належне фшансування буд1вництва дитячого садочку. В раз1 
позитивного результату державно!' експертизи проектноУ документащУ оч1куеться



УКРА1НА
КиТвська область Кисво - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
|>81 ”0. е.Впа-Поштова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таМ: \Да-р1 @икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-3 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова

«Про внесения змш до штатного розпису ВДо-ПоштовоУ сшьськоУ ради»

Заслухавши альського голову Шульгана Д.Ю., який доловив про 
необхщшсть збшьшення штату В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради, керуючись 
Законом УкраТни «Про М1сцеве самоврядування в УкраУш», сесдя сшьськоУ 
ради,-

1. У зв’язку з необхщшстю введения нових штатних одиниць внеси! 
В1ДПОВ1ДН1 змши до штатного розпису ВПо-ПоштовоУ сшьськоУ ради 
зпдно з додатками, що е невпУмною частиною цього рниення.

ВИР1ШИЛА:

/ />' /

Слльський голова Л  Д- Ю. ШУЛЬГАН
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У краТна
КиТвська область Киево-Святошинський район

Што-Поштова сыьська рада

08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг/пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р1ШЕННЯ
№ 6-4 вщ 28.04.2016 року

с. Шта -  ГТоштова

«Про створення вщдшу державно! рееетращУ Што-ПоштовоУ сшьсько'У ради 
Киево- Святошинського району Ки'УвськоУ области)

Заслухавши шформащю сшьського голови Шульгана Д.Ю. щодо 
децентрал1зацп повноважень з державно! рееетращУ речових прав на нерухоме 
майно та Тх обтяжень, та на виконання Закону УкраУни «Про внесения змш до 
деяких законодавчих акНв УкраУни щодо розширення повноважень оргашв 
м1сцевого самоврядування та оптим1зацп адм1шстративних послуг» в1д 10.12.2015 
р. № 888-19, керуючись статтями 26, 38, 54 Закону УкраУни «Про м1сцеве 
самоврядування в УкраУш», Законом УкраУни «Про внесения змш до деяких 
законодавчих акт1в УкраУни щодо спрощення умов ведения б1знесу (дерегуляц1я)». 
пунктом 4 Прикшцевих та перех1дних иоложень Закону УкраУни «Про внесения 
зм1н до Закону УкраУни «Про державну реестрацш речових прав на нерухоме 
майно та Ух обтяжень» та деяких шших законодавчих акНв УкраУни щодо 
децентрал1защУ повноважень з державно! реестрацп речових прав на нерухоме 
майно та Ух обтяжень» пунктом 6 Прикшцевих та перехщних иоложень Закону 
УкраУни «Про внесения змш до Закону УкраУни «Про державну реестращю 
юридичних ос1б та ф1зичних ос1б - шдприемщв» та деяких 1нших законодавчих 
акт1в УкраУни щодо децентрал 1защУ повноважень з державно'! реестрацй' юридичних 
осхб. ф1зичних остб - шдприемщв та громадських формувань. В1то-Поштова 
сшьська рада,-

ВИР1ШИЛА:
1. Створити в1дд1л державно!' реестрацй виконавчого ком1тету Што-ПоштовоУ 
стльськоУ ради, як виконавчий орган Впо-ПоштовоУ сшьсько'У ради без статусу 
юридичноУ особи.
2. Затвердити Положения про вщдш державно!' реестрац1У виконавчого комггету 
В1то-Поштово!‘ с!льськоУ ради (додаеться).
3. Затвердити загальну чисельн1сть в1дд1лу державно!' реестрац1У виконавчого 
ком1тету ВНо-ПоштовоУ с1льськоУ ради в к1лькост1 2 (двох) штатних одиниць.
4. Здшснювати повноваження суб'екта державно!' реестрац1У прав у сфер! 
державно! реестращ'У речових прав на нерухоме майно та Ух обтяжень виконавчим



органом ВНо-ПоштовоУ сшьсько! ради - Вщдшом державно! реестрацп виконавчого 
комНету ВНо-ПоштовоУ С1Льсько1 ради, В1ДПОВ1ДНО до Закону УкраТни «Про 
державну реестращю речових прав на нерухоме майно та Тх обтяжень».
5. Здшснювати повноваження суб'екта державно!- реестрацп у сфер1 державно!
реестращ! юридичних ос1б, Ухньо! символки (у випадках, передбачених законом), 
громадських формувань, що не мають статусу юридичноУ особи, та ф1зичних ос1б - 
шдприемщв виконавчим органом ВДо-Поштово! сшьсько! ради - Вщдшом 
державно'! реестрацп виконавчого комДету ВИо-ПоштовоУ с1льськоУ ради
в1дпов1дно до Закону УкраУни «Про державну реестрац1ю юридичних ос1б. 
ф1зичних ос1б - шдприемщв та громадських формувань».
6 . Д оруЧ И Т И  В 1Т 0-П 0Ш Т0В 0М у С1ЛЬСЬКОМу ГОЛОВ1Г

6.1. Вжити в1дпов1дних заход1в, необхщних для реал1зацп повноважень Вщдшом
державно! реестрацп виконавчого комгтету ВДо-Поштово! с1льсько! ради,
передбачених Законом УкраУни «Про державну реестращю речових прав на 
нерухоме майно та Ух обтяжень», у тому числ1 щодо тдключення державних 
реестратор1в прав до Державного реестру речових прав на нерухоме майно та 
укладення вцщовщних договор1в з техшчним адм1Н1стратором цього реестру.
6.2. Вжити в1дпов1дних заходов необх1дних для реал1зацп- повноважень В1ддшом
державно! реестрацй" виконавчого комДету В1то-ПоштовоУ с1льсько! ради,
передбачених Законом УкраУни «Про державну реестращю юридичних ос1б. 
ф1зичних ОС16 - шдприемщв та громадських формувань», у тому числ1 щодо 
шдключення державних реестратор1в до С диного державного реестру та укладення 
в 1д п о в 1д н и х  договор1в з техн1чним адм1Н1стратором цього реестру.
7. Доручити секретарю виконкому Впо-ПоштовоУ фльсько! ради забезпечити 
оф1ц1йне оприлюднення цього р1шення.
8. Контроль за виконанням цьогр'рГипенщГлюкласти (а заступника В1то-Поштового 
сшьського голови.

С|льський голова Д.Ю. Шульган



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ВНа-Поштова, вул. Боярська.4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таИ: ука-р1@икг,пе1

6 сес1я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-5 В1Д 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Ко ста 1а Олекс'т ГеоргШовича про падания 
материально? допомоги».

Розглянувши заяву гр. Костша О.Г. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я с1льськоТ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Костшу Олекс1Ю Георг1Йовичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
ЕНто-ПоштовоТ сшьсько'Г ради. ,

ВИР1ШИЛА:

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада____________
08170, с.ВБа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: \лт-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-6 В1Д 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. Бичкова Валентина Сергшовича про надання 
матергальноИ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Бичкова В.С. про надання матер1ально-1 допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраГни «Про м1сцеве самоврядування в 
Украпп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИРГШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Бичкову Валентину Серпйовичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ВНо-ПоштовоТ с1льсько1 ради.

Г

Сшьський голова 1 Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КнТвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1;

6 сес1я 7 скликання

Р Ш Е Н Н Я
№ 6-7 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. Пахнюка Костянтина Григоровича про падания 
матер'шлыиИ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Пахнюка К.Г. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Пахнюку Костянтину Григоровичу 
в розм1р1 1 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛА:

/

/

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Кисво - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уДа-р1@икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання

Р Ш Е Н Н Я
№ 6-8 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. Олару Володимира Борисовича про надання 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Олару В.Б. про надання матер1ально'1 допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
У крапп», сес!я сшьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Олару Володимиру Борисовичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1ТО-ПОШТОВ01 С1ЛЬСЬК01 ради.

ВИР1ШИЛА:

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгто-Поштова сшьська рада____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: уЛа-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-9 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Мгсячного Миколи 1вановича про надання 
матер'шльпо'1 допомоги».

Розглянувши заяву гр. Мкячного МЛ. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про м1сцеве
самоврядування в УкраУш», сес1я с1льськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер!альну допомогу гр. Мюячному Микол1 1вановичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1ТО-ПОШТОВ01 сшьськоУ ради.

/

г \

"Ч

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.В1та-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: ука-р 1 @икг.пе1:

6 сес1Я 7 склнкання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-10 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. Всцеклща Дмитра Михайловича про надання 
матер 1альноИ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Всцеклща Д.М. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Всцекл1цину Дмитру Михайловичу 
в розм1р1 1 000,00 грн.

2 . Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
ВДо-ПоШТОВО! С1ЛЬСЬК01 ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Што-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.В1та-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таН: уЛа-р 1 @икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-11 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. Якименка Пана Денисовича про надання 
матер’юльноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Якименка 1.Д. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в Украпп», сес1я сшьсько’Г ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Якименку 1вану Денисовичу в 
розм!р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
В1то-Поштово1 сшьськоТ ради.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЪГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: У11а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-12 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Терещенко Миколи 1вановича про надання 
матер'шлыюХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Терещенко МЛ. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Укра'ши «Про м1сцеве
самоврядування в У крапп», сес1я с1льсько'1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Терещенко Микол1 1вановичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1то-Поштово1 стьсько'Г ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН

/



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: У11а-р1@икг.пе1

6 сес!Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-13 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Ткаченко В напора Васильевича про падания 
матергальног допомоги».

Розглянувши заяву гр. Ткаченко В.В. про надання матер1альноУ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Ткаченко В1ктору Васильевичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням рппення покласти на головного бухгалтера 
ВИо-ПоштовоТ сшьськоУ ради.

ВИР1ШИЛА:

/ /
С1льський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.ЕБта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уЛа-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-14 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. С'ткаренко Свгешя Павловича про надання 
матергальноИ допомоги».

Розглянувши заяву гр. СЛчкаренко С.П. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в Укра'пп», сес1я сшьсвкоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. СЗчкаренко Свген1Ю Павловичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1то-Поштово1 сшьськоУ ради.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код €ДРПОУ 04358490

е-гпаН: ука-р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-15 В1Д 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Ткаченко Григор'гя 1вановича про падания 
матергалыип допомоги».

Розглянувши заяву гр. Ткаченко Г.1. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
УкраУш», сес1я сшьсько'У ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Ткаченко Григор1ю 1вановичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1то-Поштово1 сшьськоУ ради.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: ука-р1@икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-16 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. Лшник В'тгал'ш Михайловича про надання 
матер 1альпо1 допомоги».

Розглянувши заяву гр. Лшник В.М. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Л1нник В1тал1ю Михайловичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1То-Поштово1 стльсько! ради.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170, с.В1та-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

№ 6-17
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. Буханенко Фед1ра 1лл1ча про падания материально! 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Буханенко Ф.1. про надання матер1ально‘Г 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в Укра'Гш», сесгя сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Буханенко Фед1ру 1лл1чу в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: уДа-р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-18 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Шолудченко Олега Петровича про надання 
матер'юльно‘1 допомоги».

Розглянувши заяву гр. Шолудченко О.П. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мкцеве
самоврядування в Украий», сес1я сшьськоТ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Шолудченко Олегу Петровичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення по^цасти на головного бухгалтера
Што-ПоштовоТ с1льсько1 ради. /

ВИРШ1ИЛА:

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уЛа-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-19 ввд 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. Кузьменко Сергея Мироновичя про надання 
материально)' допомоги».

Розглянувши заяву гр. Кузьменко С.М. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в Укра'пй», сес1я с1льсько'1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер^альну допомогу гр. Кузьменку Серг1ю Мироновичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1 шення покласти на головного бухгалтера 

ВНо-ПоШТОВО! С1ЛЬСЬК01 ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вгто-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: ука-р1@икг.пе!

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-20 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова
«Про розгляд заяви гр. МХсячноХ Катерины Профир1вни про падания 
матерктьноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. МюячноТ К.П. про надання матер!ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сес1я С1льсько'Г ради, -

1. Надати матерхальну допомогу гр. М1сячн1Й Катерин1 Профир1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
В1то-Поштово1 С1льськ01 ради. /  /

ВИР1ШИЛА:

/

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уДа-р 1 @икг.пе1:

6 сес!Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-21 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова

«Про розгляд заяви гр. М'юячноХ Параскови ЯшвиоХ про надання 
матергальноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. МюячноУ П.Я. про надання матер1альноГ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в Украпп», сес1я сшьсько! ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Мюячнш Параскови Яювн1Й в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

ВИР1ШИЛА:

/

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1:

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-22 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. С'ткаренко Ганни Юхимьвни про надання 
матер 'ктьшн допомоги».

Розглянувши заяву гр. Слчкаренко Г.Ю. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в Украпп», сес1я с1льськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. С1чкаренко Ганн1 Юхим1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1ТО-П0 ШТОВО1 С1ЛЬСЬК01 ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1:

6 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-23 В1Д 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Месячное Мари Павлёвни про падания материальное 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. МюячноТ М.П. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про М1сцеве
самоврядування в Укра'ш!», сес1я сшьсько! ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. М1сячн1й Мари Павл1вш в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1то-Поштово1 сшьськоТ ради.

I  щСшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: ука-р 1 @икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-24 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Микитенко Ганни Сергивни про надання 
материально? допомоги».

Розглянувши заяву гр. Микитенко Г.С. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в У крапп», сес1я С1льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Микитенко Ганн1 Серг11вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1Т О -П 0Ш ТОВО1 С1ЛЬСЬК01 ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

________ В1то-Поштова сшьська рада________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе!

6 сес!Я 7 скликання

№ 6-25
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. ЧорноУ Олени Олексивни про надання матер 'шльноУ 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Чорно'1 О.О. про надання матер1ально'Г допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мгсцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьсько'1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Чорн1й Олен1 Олекспвн1 в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р!шення покласти на головного бухгалтера
В 1 ТО-П0 ШТОВО1 С1ЛЬСЬКО! ради.

/

Слльський голова /
/  1

/

о Д. Ю. ШУЛЬГАН
1



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170, с.ВДа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: У1{а-р1@икг.пе1;

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-26 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Лук ’япенка Шктора Григоровича про надання 
матер'итъноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Лук’яненка В.Г. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Укра'Гни «Про мкцеве
самоврядування в Украпп», сес1я сшьсько'Г ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Лук’яненку В 1Ктору Григоровичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
В1ТО-ПОШТОВ01 с1льськоТ ради. /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська.4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уда-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-27 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. ЛушевоУ Галини Леонтивни про падания 
матер'шльноУ допомоги».

Розглянувши заяву гр. ЛушевоТ Г.Л. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про м1сцеве
самоврядування в УкраТш», сес1я с1льськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Лушев1й Галиш Леонтпвн1 в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1 ТО-Поштово1 сшьськоТ ради.

С1льський 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, код СДРПОУ 04358490

е-таМ: ука-р1@икг.пе1:

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-28 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Котирло Катерини ПавлХвпи про надання 

матер'юлыюХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Котирло К.П. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мюцеве
самоврядування в Укра'пп», сес1я сшьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Котирло Катериш Повлияй в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
Вгго-Поштово1 сшьсько'Г ради. .

ВИР1ШИЛА:

СЁльський 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, код СДРПОУ 04358490

е-таП : уйа-р 1 @ икг.пе1:

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-29 В1Д 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. Пацьори Параскови Миколшвни про надання 
матер'шльноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Пацьори П.М. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в Украпн», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну доп ом огу гр. Пацьор1 Параскови МиколаТвн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ВНо-ПоштовоТ сшьськоГ ради.

/

ПСшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-тай: у11а-р1@икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-30 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Микитенко ПелагеУ О л ексаидргвн и про надання 
материальноI допомоги».

Розглянувши заяву гр Микитенко П.О. про надання матер1ально'Г 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про М1сцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Микитенко ПелагеУ Олександр1вш 
в розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
В 1 ТО-П0 ШТОВО1 С1ЛЬСЬК01 ради.

Г

Сшьський голова

/

1 г  Ар /1
: л\[у

Д. Ю. ШУЛЬГАН
. У
\У



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170, с.ВНа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: У11а-р1@икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-31 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Кравець Миколи 1вовича про надання матер'юльноХ 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Кравець МЛ. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про М1сцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я с1льсько! ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Кравець Микол11вовичу в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1ТО-ПОШТОВ0 1  С1ЛЬСЬК01 ради.

Ольський голова

У

Д. Ю. ШУЛЬГАН

/



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада______________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаН: ука-р 1 @икг.пе!

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-32 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова

«Про розгляд заяви гр. Паиьори Ольги Ятвни про надання матери/льноУ 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Пацьори О.Я. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про М1сцеве
самоврядування в Украпп», сес1я сыьсько! ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Пацьор1 Ольз1 Яювш в розм1р! 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ЕНТО-ПОШ ТОВО! С1ЛЬСЬКО! ради.

, г /
1

\

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, код СДРПОУ 04358490

е-шай: уйа-р]@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

№ 6-32/1
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Мёсячноё Олександри Митрофашвни про падания 
материальное допомоги».

Розглянувши заяву гр. МкячноТ О.М. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраГни «Про мюцеве
самоврядування в УкраТш», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер!альну допомогу гр. Мюячнш Олександр1 Митрофашвш 
в розм1р1 1 000,00 грн.

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

Сшьський голова

Г- г (? 1
-  ; О

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уРа-р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

№ 6-33
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. Лупехи Катерины ДамиЫвни про надання 
матер'юлыю! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Лупехи К.Д. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в 
УкраТш», сес1я с1льсько'1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Лупех1 Катерин1 Дамид1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вп-а-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таН : у к а -р 1@ икг.пе1

6 сеая 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-34 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова
«Про розгляд заяви гр. Лупехи Галины Филимотвни про надання 

матер'млъног допомоги».

Розглянувши заяву гр. Лупехи Г.Ф. про надання матер1ально1 допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мкщеве самоврядування в 
УкраТт», сес1я сшьсько'1 ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Лупех1 Галиш Филимошвн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
Вгго-Поштово! сшьськоТ ради.

ВИР1ШИЛА:

/

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святош инський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ура-р1@икг.пе1

6 сес!Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-35 В1Д 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Падалко Мари Савгвни про надання матергальноИ 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Падалко М.С. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Укра'Гни «Про М1сцеве
самоврядування в У крапп», сес1я с1льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Падалко Мари Сав1вн1 в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада______________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таН: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
X» 6-36 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Григоренко Олени Профир'шни про надання 
матергалъноЪ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Григоренко О.П. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про м1сцеве
самоврядування в Украпп», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Григоренко Олеш Профир1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1то-ПоштовоТ сшьсько! ради.

г г с /Сшьський голова
г

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинськнй район

_____________ Вгго-Поштова скльська рада______________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська.4. тел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таП : \ к а -р 1 аикг.пег

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-37 В1Д 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. ЧурктоИ Анастаса Ылзвни про надання 
матергалъног допомоги».

Розглянувши заяву гр. ЧуркшоУ АЛ. про надання матер1альноУ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про М1сцеве самоврядування в 
УкраУн1», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Чурк1 Н1 Й Анастасй' 1лл1вн1 в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення п^ггкласти на головного бухгалтера
В1То-Поштово1 сшьськоУ ради. /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада______________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: У1(а-р1@икг.пе1:

6 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-38 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Пацьори Ольги Васил'шни про надання 
матергальноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Пацьори О.В. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в Украпп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Пацьор1 Ольз1 Васил1вн1 в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.ЕНта-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: уДа-р 1 @икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-39 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова
«Про розгляд заяви гр. Токар Аматол/я Олександровича про надання 
матер1альноУ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Токар А.О. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мкцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Токар Анатолпо Олександровичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
Вгго-Поштово! сшьськоУ ради.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

________ Што-Поштова сшьська рада________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уДа-р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

№ 6-39
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. Токар Анапголгя (Александровича про падания 
материшьноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Токар А.О. про надання матер1альноТ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Токар Анатспню Олександровичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1Т О -П 0ШТОВОТ С1ЛЬСЬКО! ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.В1та-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаИ: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-40 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. Дяченко Шни Прокотвни про надання материально! 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Дяченко Н.П. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мюцеве
самоврядування в УкраУш», сес1я С1льськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Дяченко Шн1 Прокоп1вн1 в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р 1 шення покласти на головного бухгалтера 
В 1 ТО-Поштово1 сшьськоУ ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.ЕЯта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код €ДРПОУ 04358490

е-таП : уД а-р1@ икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-41 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Якименко Катерини Семешвни про падания 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Якименко К.С. про надання матер1ально‘Г 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сесля С1льськ01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Якименко Катерин1 Семен1вн1 в 
розм!р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення поклас^и на головного бухгалтера 
Вгго-ПоштовоГ с1льсько*1 ради.

/

и;
' /

/ л
I,
[)

\

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ЕНта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: ука-р1@икг.пе!

6 сес1Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-42 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова

«Про розгляд заяви гр. Тупчий Ганни Архимвни про надання материальное 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Тупчий Г.А. про надання матер1ально‘1 допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Укра'Гни «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьськоТ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Тупчий Ганш Архишвш в розм1р!
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення поклДсти на головного бухгалтера

ВИРТШИЛА:

В 1то-Поштово1 С1 льсько1 ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170, с.Шта-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: ука-р 1 @икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-43 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Гединач Галины Сергивни про надання 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Гединач Г.С. про надання матер1альноГ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Гединач Галиш Сергпвш в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1 шення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.ЕНта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таН: ука-р1@икг.пе1

6 сес!Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-44 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Мельниченко Катерини Макар1вни про надання 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Мельниченко К.М. про надання матер1ально‘1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Мельниченко Катериш Макар1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛА:

/
А

ПСшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаИ: У11а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-45 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. БезпалоУ Олександри ПавлУвни про надання 
матер'шльноУ допомоги».

Розглянувши заяву гр. БезпалоТ О.П. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Безпал1й Олександр1 Павл1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
В1то-Поштово1 сшьськоУ ради. ^

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

______________Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170, с.ЕНта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-гпаП: уИ:а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-46 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Ковбасюка Володимира Григоровича про надання 
матергальноИ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Ковбасюка В.Г. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьсько'1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Ковбасюку Володимиру 
Григоровичу в розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1Т О -П 0ШТОВОУ С1ЛЬСЬК01 ради.

\

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРАИНА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП : У11а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-47 В1Д 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Лупехи Пана Яновича про падания матер 'шльшп 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Лупехи 1.Я. про надання матер1ально'1 допомоги, 
керуючиеь ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про м1сцеве самоврядування в 
У крапп», сес1я С1льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Лупехи 1вану Яковичу в розм1р1 

1 000,00 грн.
2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 

В 1ТО -П О Ш ТО В 01 С1ЛЬСЬК01 ради.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Кисво - Святошинський район

Што-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: уЛа-р1@икг.пе1:

6 сес!Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-48 вщ 28.04.2016 року

с. Шта Поштова

«Про розгляд заяви гр. Шинкаренко Нади Миколшвни про надання 
матер1ально1 допомоги».

Розглянувши заяву гр. Шинкаренко Н.М. про надання матер1ально-1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про м!сцеве
самоврядування в Украш1», сестя С1льськоТ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Шинкаренко Нади Микола'Гвш в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

ВИР1ШИЛА:

В1ТО-П0ШТОВО1 С1ЛЬСЬК01 ради. /

/

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: уИа-р1@икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-49 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Беспало* Олени Денисьвни про надання 
материальноТ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Беспало'1 О.Д. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про м1сцеве
самоврядування в Украпп», сес1я с1льсько'1 ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Беспалш Олен1 Денис1вн1 в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
Што-Поштово1 с1льсько*1 ради.

ВИР1ШИЛА:

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

________ В1то-Поштова сшьська рада________
08170, с.ЕЯта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаИ: ука-р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

№ 6-50
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. Ковальчук Галины Олекспвни про надання 
матер’юльноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Ковальчук Г.О. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мюцеве
самоврядування в Украпп», сесгя сшьськоГ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Ковальчук Галин1 Олекспвн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1ТО-ПОШТОВ01 С1ЛЬСЬКО! ради.

Л
; и м с

‘УС1льський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.ЕИта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: \41а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-51 вщ 28.04.2016 року

с. Вгта Поштова
«Про розгляд заяви гр. В ’тгковсъкоУ Полти Олександр1епи про надання 
м атер I ал ьно У допомоги».

Розглянувши заяву гр. ЕНтковсько!' П.О. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в Укра'Гш», сес!я с1льсько! ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Випковськш Пол'гт Олексаидргвш 
в розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
Што-ПоштовоТ сшьськоТ ради.

ВИР1ШИЛА:

/

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП : у к а -р 1@икг.пе!

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-52 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Ткачу к Опекая Демьяновича про надання 
матергальноТ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Ткачук О.Д. про надання матер1ально'1 допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в 
Украпп», сес1я с1льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Ткачук Олекс1ю Дем’яновичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
ЕНто-ПоштовоУ сшьськоТ ради. /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

________ В1то-Поштова сшьська рада________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: У11а-р1@икг.пе1:

6 сесЁя 7 скликання

№ 6-53
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. МгсячноХ Мари Олексивпи про надання 
матергальноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. МюячноТ М.О. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про М1сцеве
самоврядування в У крапп», сес1я С1ЛьськоГ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. М1СЯЧН1Й Марп Олекс11вш в розм1р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ргшення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Што-Поштова сшьська рада______________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таН: уЛа-р 1 @икг.пе1:

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-54 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Ведмеденка Петра Нечипоровича про надання 

материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Ведмеденка П.Н. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в УкраТш», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Ведмеденку Петру Нечипоровичу в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
Вгго-ПоштовоТ сшьсько! ради. /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Што-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.ЕНта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уДа-р 1 @икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-55 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Поперечно/ Мари ТитЬвни про надання 
материальног допомоги».

Розглянувши заяву гр. Поперечно!' М.Т. про надання матер1ально!' 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в У крапп», сес!я с1льсько!' ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Поперечнш Мари Тит1вн1 в розм!р1 
1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
Вгго-Поштово! сшьськоТ ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярсъка,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаН: ука-р1@икг.пе!

6 сеая 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-56 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Сгчкаренко Мотрони Василгвни про надання 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. (Лчкаренко М.В. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про м1сцеве
самоврядування в УкраТш», сес1я сшьсько'Г ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. С1чкаренко Мотрон1 Васил1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-гпаП: уИа-р1@икг.пе!

6 сес!Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-57 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. С1чкаренко Мари Павлгвни про надання 
матергалъноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. СЗчкаренко М.П. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про м^сцеве
самоврядування в Укршш», сес1я стльсвкоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. СЗчкаренко Марп Павл1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
Вгго-ПоштовоТ с1льсько! ради.

ВИР1ШИЛА:

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уЛа-р1@икг.пе1:

6 сесЁя 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-58 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Авраменка Дмитра Митрофановича про надапня 
матершльноТ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Авраменка Д.М. про надання матер1альноУ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мкцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Авраменку Дмитру Митрофановичу 
в розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-59 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова
«Про розгляд заяви гр. Ардатш Мари АмоЫвни про надання матер'юльноЪ 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Ардатш М.А. про надання матер^ально'У 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мюцеве
самоврядування в Украпй», сесля сшьськоУ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Ардат1й Мар11 Амо<лвш в розм1р1 
1 000,00 грн.

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

ВИР1ШИЛА:

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, код СДРПОУ 04358490

е-гпаН: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-60 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Медведева Володимира Викторовича про падания 
материально? допомоги».

Розглянувши заяву гр. Медведева В.В. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в Украпп», сес1я С1льськ01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Медведеву Володимиру 
В1кторовичу в розм1р1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення поклаЪти на головного бухгалтера
В1то-Поштово1 сшьсько! ради. .

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: уЛа-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-61 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Гашенка Юр'т Васильевича про надання 
матер'юльноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр Гашенка Ю.В. про надання матер1альноУ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мюцеве
самоврядування в УкраУш», сесля сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Гашенку Ю р1ю Васильевичу в 
розм1р1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шеннядтокласти на головного бухгалтера
В1то-ПоштовоУ С1льськоУ ради. /

I Г [ Ш
\ / /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: У4а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-62 В1Д 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Мтенка Олега Олександровича про надання 
матер 'шлъшп допомоги».

Розглянувши заяву гр. Мшенка О.О. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про м1сцеве
самоврядування в Украпп», сес1я С1Льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. М1ненку Олегу Олександровичу в 
розм1р1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера
В 1Т 0-П 0Ш Т 0В 01 С1ЛЬСЬК01 р а д и .  /  !

Л / !

Сшьський голова
I
д

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таН: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-63 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Якименко Катерини 1вашвни про иадання 
матергалъноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Якименко КЛ. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в Украпп», сесля с1ЛьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Якименко Катерин1 1ван1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення пркласти на головного бухгалтера 
В1ТО-ПОШТОВ01 С1ЛЬСЬК01 ради.

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, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-64 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Томашука Свгена 1вновича про надання 
матер1алъно( допомоги».

Розглянувши заяву гр. Томашука С.1. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мшцеве
самоврядування в УкраТю», сестя сшьськоТ ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Томашуку Свгену 1вановичу в 
розм1р1 3 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
Што-Поштово! с1льсько1 ради.

ВИР1ШИЛА:

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, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: уДа-р 1 @икг.пе1

6 ссс1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-65 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Гаспарян Ольги ЮрШовни про надання 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Гаспарян О.Ю. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве
самоврядування в Укршш», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Гаспарян Ольз1 Юршовш в розм1р1 
3 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район
_____Вгго-Поштова сшьська рада_____

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490
е-таП: У11а-р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-66 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Кож ем’яшна Василя Михайловича про надання 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Кожем’якина В.М. про надання матер1ально‘Г 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в Украпй», сес1я с1льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Кожем’як1ну Василю Михайловичу 
в розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера

Слльський 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, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р 1 @икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

№ 6-67
Р 1 Ш Е Н Н Я

ввд 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Донченко Нади Григор1вни про надання 
материально! допомоги Донченко Валерио Федоровичу».

Розглянувши заяву гр. Донченко Н.Г. про надання матер1ально'Г 
допомоги Донченку В.Ф., керуючись ст.ст.26,28 Закону Укра’Гни «Про мюцеве 
самоврядування в Украпп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Донченку Валерш Федоровичу в 
розм1р1 4 000,00 грн.

В 1ТО-ПОШТОВО1 С1ЛЬСЬК01 р а д и .

Сьльський 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, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-68 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Лтник Натали Юршовни про надання 
материально'? допомоги».

Розглянувши заяву гр. Лшник Н.Ю. про надання матер1ально1 допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
Укра'Гш», сес1я сшьсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Шнник Натали Юр1йовн1 в розм1р1 
3 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення посласти на головного бухгалтера 
Вгго-Поштово! сшьсько! ради.

\  /  \ /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: У11а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-69 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Пацьори Ольги Степашвни про надання 
матер'юльноХдопомоги ПацьорХ Михаилу 1ваиовичу».

Розглянувши заяву гр. Пацьори О.С. про надання матер1альноУ допомоги 
Пацьор1 МЛ., керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мкцеве 
самоврядування в УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИРТШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Пацьор! Михайлу 1вановичу в 
розм1р1 3 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покл^сти на головного бухгалтера
В 1 Т 0 -П 0 Ш Т 0 В 0 1  С1ЛЬСЬК01 ради. /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-70 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Шпака Поря 1вановича про надання матер 'итъшп 
допомоги».

Розглянувши заяву гр. Шпака 1.1. про надання матер1альноУ допомоги, 
керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в 
Украпп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Шпку 1горю 1вановичу в розм1р1 
2 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ргшення пок^сти  на головного бухгалтера

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада_____
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-та11: уИа-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-71 В1Д 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Шинкаренко Оксаны Миколспвни про надання 
матер'юльно1 допомоги».

Розглянувши заяву гр. Шинкаренко О.М. про надання матер1ально1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в У крапп», сесля с1льсько1 ради, -

1. Надати матер1альну допомогу гр. Шинкаренко Оксаш Микола1вн1 в 
розм1р1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В1то-Поштово1 с1льськоГ ради.

ВИР1ШИЛА:

Сшьський голова
I \

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: ука-р 1 @икг.пе!

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-72 вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви гр. Довженсько'СПетренко Нади Михайловы про 
надання матер'юльноХдопомоги Шдлипному Степану Олеговичу».

Розглянувши заяву гр. ДовженськоУ-Петренко Н.М. про надання 
матер1ально1 допомоги ГИдлипному С.О., керуючись ст.ст.26, 28 Закону 
Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпп», сесля слльськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Шдлипному Степану Олеговичу в 
розм1р1 4 000,00 грн.

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

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРАША
КиУвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сыьська рада_____________
08170, с.В1та-Поштова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: \Да-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-73 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Раиеево)' Праскови 1вашвни про надання 
материально)' допомоги».

Розглянувши заяву гр. РацеевоТ П.1, про надання матер^альноУ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про м1сцеве 
самоврядування в УкраУш», сесля сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Рацеевш Праскови 1вашвш в 
розм!р! 1 000,00 грн.



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.В1та-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаН: У11а-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-74 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви гр. Дмитркво'1 Катерины 1вамвни про надання 
материально/ допомоги Дмитр 'ювш Тетям Анатолием».

Розглянувши заяву гр. Дмитр1ево1 К.1. про надання матер1ально1 
допомоги Дмшрлевш Т.А., керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про 
М1сцеве самоврядування в УкраГш», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Дмшрлевш Тетяш Анатолпвш в 
розм1р1 2 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покластзг'нд головного бухгалтера 
В 1ТО -П О Ш ТО ВО 1 С1ЛЬСЬК01 ради.

Сшьський голова

/

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова ешьська рада
08170. с.Вгга-Поштова, вул. Боярська.4. ’ел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таП: упа-р1@икг,пе1:

6 сес1я 7 сьликання

№ 6-75
Р I Ш Е Н Н Я

В1Д 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про затвердження положения «Про порядок розмщення зовшшньоУ 
реклами на територ1У В’ио-ПопгговоТ сшьськоУ ради».

Розглянувши проект положения - Про порядок розмщення зовшшньоУ 
реклами на територ1У В’1то-ПоштовоУ сыьськоТ ради», керуючись ст.ст.26, 28 
Закону УкраУни «Про М1сцеве самоврлдування в УкраУш», сес1я сшьськоУ 
ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Затвердили положения «Про порядок розмщення зовшшньоУ 
реклами на територГУ В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради» (додеться).

2. Контроль за виконанням рдшення/поклаоти на виконавчий комитет
В1то-ПоштовоУ сшкбькоУ ради. / •

Слльський голова Д. К). ШУЛЬГАН



Додаю к 1 
до р1шення сеси сшьсько! ради 
В1д „28” кв1тня 2016 р. № 6-75

ПОЛОЖЕНИЯ
Про порядок розмнцення зовшшньо! рекламы на територн 

Вгго -  Поштово!' сшьсько! ради

I. Загалып положения

1. Положения про порядок розмщення зовшшньо! реклами на територн ВНо -  Поштово 
сшьсько! ради (дал1 - Положения) розроблено на пщстав1 Типових правил розмщення 
зовшшньо! реклами, затверджених постановою Кабшету Мшютрнв УкраТни В1д 29 грудня 
2003 року № 2067, врегульовуе вщносини, що виникають у зв’язку 13 розмщенням 
зовшшньо! реклами у с. В И а- Поштова та с. Юр1вка.

2. У цьому Положенш термши вживаються у такому значений

алея - дорога в парку, саду, скверн люопарку, на бульвар!, обсаджена, як правило, з обох 
бок1в деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комитет В1то -  Поштово!' сшьсько! ради;

демонтаж -  комплекс заход1в, яю передбачають вщокремлення спец!ально! конструкц11 
разом з основою вщ М1сця и розташування та транспортування у мюце и подалыного 
збер1гання;

догов1р про надання у користування мюць для розм1щення рекламного засобу -  догов1р 
М1Ж виконавчим комитетом с!льсько! ради та розповсюджувачем реклами, укладений на 
пщстав1 р1шення виконавчого комИету с!льсько! ради про надання дозволу на розмщення 
зовшшньо! реклами, у якому визначаються права та обов’язки сторгн;

догов1р про тимчасове користування мюцями для розмщення рекламного засобу 
(прюритету) -  догов1р м1ж виконавчим ком1тетом с!льсько! ради та заявником 
(юридичною особою або ф!зичною особою-пщприемцем, яка подала заяву гцодо 
отримання дозволу на розмщення зовн!шньо! реклами), у якому визначаються права та 
обов'язки стор1н;

догов1р на розм1щсння тимчасових виносних спещальних конструкц!й (штендер1в) - 
догов1р М1Ж власником М1сця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем 
реклами щодо розмщення моб1льно! (переносно!) рекламно! конструкцй', яка 
встановлюеться на вулищ т1льки п!д час роботи розповсюджувача реклами та у 
безпосереднш близькост! в1д його мюця розташування;

дозв1л - документ установлено! форми, виданий розповсюджувачу зовшшньо! реклами на 
шдстав1 р1шення виконавчого комНету В1то -  Поштово! сшьско! ради, який дае право на 
розмтщення зовн1шньо! реклами на певний строк та у певному мющ;

М1сце розташування рекламного засобу - площа зовшшньо! поверхш будинку, споруди, 
елемента вуличного обладнання або вщведено! територн на вщкритш м!сцевост1 у межах 
с. В1та -  Поштова та с. Юр1вка, що надаються розповсюджувачу зовн1шньо! реклами в 
тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);



шшохщна дор1жка - елемент дороги, призначений для руху П1Ш0Х0Д1В, облаштований у и 
межах чи поза нею 1 позначений дорожшм знаком;

самовшьно встановлений рекламний зааб -  рекламний зас1б, розмщений без виданого у 
встановленому порядку дозволу або не демонтований власником шсля прийняття 
виконавчим комНетом Вгго -  Поштово! сшьсько! ради рщення про вщмову у 
продовженш дозволу або його скасування;

социальна реклама -  1нформащя будь-якого виду, розповсюджена в будь-якш форм1, яка 
спрямована на досягнення суспшьно-корисних цшей, популяризащю загальнолюдських 
ценностей [ розповсюдження яко! не мае на мет1 отримання прибутку;

спещальш конструкцп - тимчасов1 та сташонарш рекламш засоби (св1тлов1 та несв1тлов1, 
наземш та неназемш (повггряш), плосю та об'емш стенди, щити, панно, транспаранта, 
троли, таблички, короби, мехашчш, динамхчш, електронн1 табло, екрани, гумби, складн1 
просторов! конструкц11, аеростати, пов1трян1 кул1 тощо), як1 використовуюгься для 
розм1щення реклами;

штенедер - моб!льна (переносна) рекламна конструкция, яка встановлюеться на вулищ 
Т1льки П1Д час робота особи-розповсюджувача реклами та у безпосереднш близькост! в1д и 
М1сця розташування.

1нш! терм1ни застосовуються у значенш, наведеному в Закон! УкраТни „Про рекламу”.

II. Порядок падания дозволу на розм1щення зовншшьоТ реклами

3. Зовн1шня реклама розм1щуеться на територп В1то -  Поштово!- С1льсько1 рай на шдстав1 
р1шення виконавчого комггету В1то -  Поштово!' схльсько! ради про надання дозволу на 
розмвдення зовшшньо! реклами.

Плата за видачу зазначених дозволив не справляеться.

4. Рекламний зас1б не вважаеться самовшьно встановленим протягом часу розгляду заяви 
розповсюджувача зовшшньо! реклами про продовження дп дозволу до моменту прийняття 
виконавчим комНетом В1то -  Поштово! сшьсько! ради вщповщного р1шення за такою 
заявою.

5. На територ1ях, будинках 1 спорудах зовн1шня реклама розм1щуеться за згодою !х 
власниюв або уповноважених ними органгв (ошб) з урахуванням архНектурних, 
функц!онально-планувальних, юторико-культурних чинниюв, типологп елемент1в 
м1сцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територп ВНо -  Поштово! 
сшьсько! ради.

6. Повноваження щодо регулювання д1яльност1 з розмщення зовшшньо! реклами в с. ВНа
-  Поштова та с. Юр1вка здшснюе виконавчий комИет В1то -  Поштово! сшьсько! ради (дал1
- робочий орган).

Робочий орган не може виступати заявником на розмщення зовшшньо! реклами та 
одержувати дозвш.



У процесо регулювання дояльносго з розмпцення зовношньоТ реклами робочим органом 
залучаються на громадських засадах представники об’еднань громадян та об’еднань 
пщприемств, яко провалять лояльность у сферо реклами.

7. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувач1в зовношньоТ реклами на надання дозволу, внесения змон у 
дозвол, переоформления дозволу та продовження строку його дп;

- надання, у разо потреби, розповсюджувачам зовношньоТ реклами мштобудовних умов та 
обмежень на опрацювання проеосгно-техночноо документащо для розташування складних 
(дахових) рекламних засобов;

- прийнязтя рошення про встановлення приоритету заявника на мосце розташування 
рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений прооритет, або 
про вщмову в установлены такого прооритету;

- пщготовка проектов рошення виконавчого комотету сольсько! ради щодо надання дозволу 
чи про вщмову у його наданно;

- видача дозволов на розмооцення зовношньоТ реклами на подставо рошення виконавчого 
комотету сольсько'! ради;

- надання дозволов на розмооцення штендер1в:

- укладення договоров про надання у користування мосць для розмооцення рекламного 
засобу; договоров на розташування тимчасових виносних спецоальних конструкций 
(штендеров); про тимчасове користування мосцями для розмооцення рекламного засобу 
(прооритету);

- ведения онформацойного банку даних мосць розташування рекламних засобов.

- подання територоальному орган}' специально уповноваженого центрального органу 
виконавчоо влади у сфер! захисту прав споживачов (КиУвському обласному управлонню у 
справах захисту прав споживачов) матероалов про порушення порядку розповсюдження та 
розмооцення реклами.

- органозацоя онвентаризаоооТ рекламних засобов та у разо необходносто, пщготовка 
документов для проведения демонтажу рекламних засобов у встановленому порядку;

- органозацоя розмощення соцоальноо реклами серед розповсюджувачов в порядку, 
визначеному п. 36 цього Положения;

До заяви додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет мосця (розм1ром не менш як 10x15 сантиметров), на 
якому плануеться розташування рекламного засобу та ескоз рекламного засобу з 
конструктивним рошенням;

- витяг з Единого державноото реестру юридичних особ та фозичних особ-пщприемцов.



9. За наявносп документов, передбачених пунктом 8 цього Положения, заява протягом 
трьох дшв з дата и надходження, рееструеться робочим органом в журнал! реестрацп заяв 
та дозвол1в на розмвдення зовшшньоУ реклами (дал1 - журнал реестрацп), який ведеться за 
формою, установленою Типовими правилами розмщення зовшшньоТ реклами. 
затвердженими постановок» Кабшету М1н1стр1в Украши № 2067 вщ 29.12.2003 р.

Журнал повинен бути прошитий, а його сторшки пронумерован!. На останнш сторшщ 
журналу робиться запис про кшьюсть сторшок, який засвщчуеться пщписом кергвника 
робочого органу, скр1пленим печаткою.

Робочий орган протягом п'яти дшв з дати реестрацп заяви перев1ряе мюце розташування 
рекламного засобу, зазначене у заяв» на предмет наявност» на це мюце пр1оритету шшого 
заявника або надання на заявлене мюце зареестрованого в установленому порядку 
дозволу.

Пюля перев1рки мюця кер1вник робочого органу приймае ршення про встановлення за 
заявником прюритету на заявлене мюце або про вщмову у встановленш прюритету.

У раз! прийняття р1шення про встановлення пр!оритету робочий орган видае заявнику для 
оформления два прим1рники дозволу за установленою формою та визначае заштересоваш 
органи (особи), з якими необхщно його погодити.

У раз» прийняття р1шення про вщмову у встановленн! пр1оритету робочий орган протягом 
трьох дн1в надсилае заявников! вмотивовану в!дпов1дь 13 зазначенням дати встановлення 
прюритету 1НШОГО заявника на заявлене мтсце розташування рекламного засобу або дати 1 
номера р1шення виконавчого ком1тету про надання дозволу на заявлене мюце шшш особ! 
та повертае вс1 подаш заявником док^енти.

10. Пр1оритет заявника на мкце розташування рекламного засобу встановлюеться строком 
на три М1сяц! з дата прийняття кер1вником робочого органу вщповщного р1шення.

Строк встановлення прюритету на мюце розташування рекламного засобу може бути 
продовжений кер1вником робочого органу не б1льш як на три мюящ у разк

- продовження строку оформления дозволу у зв'язку з потребою виконання архггектурно- 
планувальних роб1т та розроблення проектно-техшчно'! документацй';

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформления дозволу.

У раз! продовження строку оформления дозволу з пщстав, передбачених абзацами треНм 1 
четвертим цього пункту, кер1вник робочого органу письмово повщомляе про це заявника.

11. Дата 1 номер р1шення кер1вника робочого органу про встановлення прюритету 
заявника на мюце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який 
встановлено зазначений прюритет, або про вщмову в установлены такого прюритету 
заноситься в журнал реестрацп.

Вщмова у встановленш прюритету, продовженш строку, на який встановлено зазначений 
прюритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

1нформащя про подан» заяви та встановлеш робочим органом приоритета е вщкритою 1 
повинна надаватися будь-якш особ! за и письмовою заявою.



12. Протягом строку, зазначеного у пушен 10 цього Положения, заявник оформляе обидва 
примгрники дозволу та подае кер1внику робочого органу разом 13 супровщним листом, в 
якому зазначаеться реестрацшний номер заяви.

У раз! прийняття кер1вником робочого органу ршення про встановлення пр1оритету 
заявника на мюце розташування рекламного засобу, яке перебувае в комунальнш 
власносп, заявник протягом трьох дшв укладае догов1р про тимчасове користування 
мюцями для розм1щення рекламного засобу (пр1оритету), за формою зпдно додатку 1 до 
цього Положения.

Протягом строку, передбаченого пунктом 10 цього Положения, щомюяця справляеться 
плата за тимчасове користування мкцем. що перебувае в комунальнш власносп, в розм1р1 
25 вщсотк1в плати, встановленоУ р1шенням сесй' сьчьськоУ ради.

У раз1 продовження строку оформления дозволу вщповщно до абзацу четвертого пункту 
10 цього Положения, гцомкячна плата за тимчасове користування мкцем, що перебувае в 
комунальнш власносп, справляеться в розм1р1 100 вщеотюв плати, встановленоУ р1шенням 
сесй’ сшьськоУ ради.

Протягом п'яти дшв з дати прийняття кер1вником робочого органу р1шення про 
встановлення прюритету заявника на мшце розташування рекламного засобу, 
продовження строку, на який встановлено зазначений пр1оритет, заявник подае кошю 
документа, що пщтверджуе внесения вщповщно'У плати вщповщно до укладеного 
договору.

13. Пщ час подання заяви або оформления пршйрниюв дозволу представник робочого 
органу в присутносп заявника перев1ряе комплектн1сть документ1в, додержання вимог до 
Ух оформления та видае заявнику дов1дку з описом поданих документов за установленою 
формою.

Перел1к докуменпв для надання дозволу е вичерпним.

14. У раз1 не надання ним в установлений строк докуменпв, зазначених у пункп 15 цього 
Положения, заява вважаеться неподаною, прюритет на мшце розташування рекламного 
засобу втрачаеться, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить 
вщповщний запис в журнал 1 реестраш'У.

15. Дозвш погоджуеться з:

- власником м1сця або уповноваженим ним органом (особою);

- виконавчим комНетом В1то -  ПоштовоУ сшьськоУ ради.

На вимогу робочого органу дозвш погоджуеться з :

- Киево - Святошинським вщдшом полщй’ ГУ Нац1ональноУ пол1ц1У в КиУвськш област1 - у 
раз1 розм1щення зовн1шньоУ реклами на перехрестях, бшя дорожн1х знак1в, св1тлофор1в, 
п1шох1дних переход1в та зупинок транспорту загального користування;

- службою автомобшьних дор1г в КиУвськш обласп - у раз1 розм1щення зов1ПшньоУ 
реклами в зош вщведення, що належить до Ух компетенцп;



- вщповщним органом у сфер1 охорони культурно! спадщини та об'екНв природно- 
заповщного фонду - у раз1 розмщення зовшшньо! реклами на пам'ятках юторп та 
архкектури, в межах зон охорони таких пам'яток 1 в межах об'екпв природно-заповщного 
фонду;

- утримувачем шженерних комункацш - у раз1 розмвдення зовшшньо! реклами в межах 
охоронних зон цих комункацш.

Зазначеш вище органи та особи погоджують дозвш протягом п’яти робочих дшв з дата 
звернення заявника.

Перелк оргашв та ос1б, з якими погоджуеться дозвш, е вичерпним.

Погодження дшсне протягом строку дп дозволу.

16. У раз1 вщмови у погодженш дозволу органами (особами), зазначеними у пункИ 15 
цього Порядку, заявников1 надсиласться вмотивоване повщомлення за пщписом 
уповноважено! особи шдприемства, установи та орган1зац1!.

Вщмова у погодженн1 дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому 
законодавством.

17. Пщ час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та змют реклами 
забороняеться.

18. Робочий орган протягом не бьтын п ’ятнадцяти робочих дшв з дата одержания 
належним чином оформлених двох прим1рник1в дозволу розглядае заяву, готуе 1 подае 
виконавчому комНету с1льсько! ради пропозищ! та проект вщповщного р1шення з 
врахуванням Закону Украши „Про рекламу”.

19. Виконавчий ком1тет сшьсько! ради приймае рш ення про надання дозволу або про 
вщмову у його наданн1.

У раз1 прийняття р1шення про надання дозволу кер1вник робочого органу протягом п’яти 
робочих дшв шдписуе обидва прим1рники дозволу та скр1плюе !х печаткою робочого 
органу.

Перший прим1рник дозволу видаеться заявников1, а другий - залишаеться в робочому 
оргаш для облику та контролю. Видача дозволу рееструеться в журнал! реестрацп.

Пшення про вщмову у наданш дозволу робочим органом надсиласться заявников! 
протягом п’яти ДН1В з дати його прийняття.

20. Одночасно 13 видачею дозволу м1ж робочим органом та заявником укладаеться догов1р 
про надання в користування мюць для розмщення рекламного засобу за формою згщно 
додатку 2 до цього Положения.

21. Робочий орган протягом десяти дшв з дати реестрацп дозволу надае органам 
державно! податково! служби шформащю про розповсюджувач1в зовшшньо! реклами, 
яким надано дозвш.

22. У наданш дозволу може бути вщмовлено у раз1, коли:



- оформления поданих документов не вщповщае всгановленим вимогам;

- у поданих документах виявлеш завщомо неправдив! вщомостп 

Перелш пщстав для вщмови у наданш дозволу е вичерпним.

Решения про вщмову у наданш дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому 
законодавством.

23. Дозвш надаеться отроком на один рис, якщо менший строк не зазначено у заяви

24. Виданий у встановленому порядку дозвш е пщставою для розмщення зовшшньо ‘1 

реклами та виконання робгг, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

25. У процес1 надання дозвол1в тендери (конкурси) не проводяться.

26. Розмщення штендер1в вщбуваеться на пщстав1 укладених договор1в на розмщення 
тимчасових виносних спещальних конструкцш (штендер1в) за формою зпдно додатку 3 до 
цього Положения.

Для укладення договору на розмщення тимчасових виносних спещальних конструкцш 
(штендер1в) заявник подае заяву за формою, установленою Типовими правилами 
розмщення зовшшньо '1 реклами, затвердженими постановою Кабинету Мшютр1в Украши 
№ 2067 вхд 29.12.2003 р.

До заяви додаються:

- фотокартка або комп’ютерний макет м1сця (розм1ром не менш як 10x15 сантиметр1в), на 
якому плануеться розташування рекламного засобу, та есюз рекламного засобу з 
конструктивним р1шенням;

- витяг з Сдиного державного реестру юридичних ос1б та ф1зичних ос1б-гйдприемщв.

27. П1сля розташування рекламного засобу розповсюджувач зовн1шньо1 реклами у 
п ’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку мюця розташування 
рекламного засобу (розм1ром не менш як 10x15 сантиметр1в).

28. Якщо протягом строку дп дозволу виникла потреба у зм1н1 технолог1чно1 схеми 
рекламного засобу, розповсюджувач зовшшньоТ реклами звертаеться до робочого органу з 
письмовою заявою у довшьнш форм1 про внесения у дозвш вщповщних зм1н.

До заяви додасться:

- техшчна характеристика зм1н у технолопчнш схем1 рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та есюз 13 конструктивним рщенням.

29. Робочий орган протягом не бшьш п’ятнадцяти робочих дшв з дати реестрацй заяви 
розглядае и 1 вносить вщпов1дн1 зм1ни у дозв1л.

Вщмова у зм1н1 технолопчно!' схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, 
встановленому законодавством.



30. У раз1 змши м1стобуд1вно1 ситуаци, проведения реконструкцп, ремонту, буд1вництва 
на М1СЦ1 розташування рекламного засобу, яю зумовлюють необхццпсть змши мюця 
розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово 
повщомляе про це розповсюджувача зовшшньоТ реклами.

У десятиденний строк з початку змши мютобуд1вноТ ситуаци, реконструкцп, ремонту, 
буд1вництва робочий орган надае розповсюджувачу зовшшньо!' реклами шформащю про 
шше р1внощнне мюце.

У раз1 досягнення згоди гцодо нового мюця розташування рекламного засобу вносяться
ЗМШИ у Д03В1Л.

Вщшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на 
новому мющ, здшснюеться власником цього рекламного засобу вщповщно до договору, 
укладеного 13 робочим органом.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних 13 зм1ною мюця розташування 
рекламного засобу, не справляеться.

Строк дп дозволу продовжуеться на час, необх1дний для вир1шення питания про надання
Р1ВНОЦ1ННОГО М1СЦЯ.

П1сля зак)нчення реконструкцп. ремонту. буд)вництва на м1сц] розташування рекламного 
засобу розповсюджувач зовн1ШньоТ реклами мае прюритетне право на розташування 
рекламного засобу на попередньому М1сш.

31. Строк дп дозволу продовжуеться на п1дстав1 заяви, яка подаеться робочому органу 
розповсюджувачем зовн1шньо'1 реклами у довшьнш форм1 не шзшше, Н1ж за два М1сяць до 
заюнчення строку дп дозволу.

Продовження дп дозволу ф1ксуеться в журнал! реестрацп з внесениям в1дпов1дних зм1н у
ДОЗВ1Л.

Вщмова у продовженш строку дб дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому 
законодавством.

32. У раз1 набуття права власносН на рекламний зас1б шшою особою або передач! його в 
оренду дозв1л п^длягае переоформлению.

Особа, яка набула право власност1 на рекламний зашб або орендувала його, протягом 
одного мюяця з дня виникнення права власносН (користування) рекламним засобом 
звертаеться до робочого органу 13 заявою у довшьнш форм! про переоформления дозволу.

До заяви додаеться:

- документ, який засвщчуе право власносД (користування) на рекламний зашб; орипнал 
зареестрованого дозволу;

- письмове погодження власника мюця розташування рекламного засобу або 
уповноваженого ним органу (особи);

- витяг з Сдиного державного реестру юридичних ошб та ф1зичних ошб-шдприемщв;



- баньавсыа рекв1зити, щентифкацшний код юридично!- особи або щентифкацшний 
номер ф1зично! особи платнишв податюв, збор1в та шших обов'язкових платеж1в.

У раз1 в1дсутност1 зауважень до поданих заявником документе кер1вник робочого органу 
протягом п’яти робочих ДН1В здати подання заяви ВНОСИТЬ В1ДПОВ1ДШ ЗМ1НИ у ДОЗВ1Л.

Переоформления дозволу фксуеться у журнал! реестрацп.

Вщмова у переоформлены дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому 
законодавством.

33. Дозвщ скасовуеться до закшчення строку дп на пщставп р1шення виконавчого 
комПету сшьськТ ради за письмовою заявою розповсюджувача зовшшньоТ реклами, у раз1 

невикористання мюця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести 
мюящв, непереоформлення дозволу в установленому порядку та у випадках передбачених 
договором про надання в користування мюць для розмщення рекламного засобу.

Рш ення про скасування дозволу фшсуеться в журнал! реестрацп та надсилаеться робочим 
органом розповсюджувачу зовшшньоТ реклами.

Ишення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому 
законодавством.

34. Плата за тимчасове користування мюцем розташування рекламних засоб1в, гцо 
перебувае у комунальнш гласность встановлюеться у порядку, визначеному сешею 
с1льсько1 ради, а м1сцем, що перебувае у державнш або приватн1й власност1, - на 
догов1рних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

При цьому плогца мюця розташування рекламного засобу визначаеться як сума плоил 
горизонтально! проекцп рекламного засобу на це мюце та прилегло '1 дшянки завширшки 
0,5 метра за периметром горизонтально '1 проекцп цього засобу.

Для неназемного та недахового рекламного засобу плогца мюця дор1внюе плошд 
вертикально-!- проекцп- цього засобу на уявну паралельну ш плогцину.

Розм1р плати за тимчасове користування М1сцем розташування рекламного засобу не може 
встановлюватися в залежносИ вщ зм1сту реклами.

35. Зовн1шня реклама повинна вщповгдати таким вимогам:

- розм1щуватися з до держаниям вимог технши безпеки, зазначених у пунктах 40, 48-53 
цього Положения;

- розм1гцуватися 13 забезпеченням видимосН дорожн1х знаюв, св1тлофор1в, перехресть, 
П1ШОХ1ДНИХ переход1в, зупинок транспорту загального користування та не вщтворювати 
зображення дорожн1х знак1в;

- осв1тлення зовн1ш ньо1 реклами не повинно заслшлювати учасник1в дорожнього руху, а 
також не повинно освНлювати квартири житлових будинюв;

- фундамент наземно!- зовн1шньоГ реклами, що виступае над поверхнею землц може бути 
декоративно оформлений;



- на опорах наземноТ зовшшньо! реклами, що розмщуеться вздовж пропкджо! частини 
вулиць 1 ДОр1Г, за ВИМОГОЮ Киево - СВЯТОШИНСЬКОГО В1ДД1Лу ПОЛЩП ГУ НаЦ10НаЛЬН01 
полщи в КиТвськш област1 наноситься вертикальна дорожня розмНка 13 
свНлоповертаючих матер!ал1в заввишки до 2 метр1в вщ поверхш землц

- нижн1Й край зовшшньо! реклами, що розмщуеться над прошджою частиною вулиць 1 
дорш, у тому числ1 на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоД не 
менш як 5 метр1в вщ поверхш дорожнього покриття;

- у м1сцях, де пропкджа частина вулищ межуе з цоколями буд1вель або огорожами, 
зовшшня реклама може розмщуватися в одну з фасадами буд1вель або огорожами лшпо.

36. Сощальна реклама у межах 10 % плоил поверхонь рекламних засоб1в, на розташування 
яких одержав дозвш розповсюджувач зовн1шньо1 реклами, розм1щуеться ним 
безкоштовно.

При розмщ енш соц1ально1 реклами робочий орган за 10 робочих дшв до дати 
експонування подае розповсюджувачу лист-звернення про розмвдення соц1ально1 
реклами, коппо макету Ц1е'1 реклами з розхпром поверхн1 та коп1ю р1шення виконавчого 
ком1тету про розм1щення соц1ально1 реклами з зазначенням терм1ну експонування.

37. Забороняеться розташовувати рекламн1 засоби:

- на шшохщних дор1жках та алеях. якщо не перешкоджае втьному руху п1шоход1в;

- на висот1 менш як 5 метр1в вщ поверхн1 дорожнього покриття, якщо 1'х рекламна 
поверхня виступас за меж1 краю прогжджо!' частини;

- методом фарбування, наклеювання на поверхнях елемештв вуличного обладнання, 
буд1вель 1 споруд, якщо шше не передбачено угодою з 1‘х власниками.

38. Розм1щення зовн1шньо1 реклами на пам’ятках юторп та арх1тектури 1 в межах зон 
охорони таких пам’яток, в межах об'екНв природно-запов1дного фонду дозволяеться за 
погодженням з вщповщним органом у сфер1 охорони культурно! спадщини та об'ект1в 
природно-заповщного фонду.

39. Реклама алкогольних н апот та тютюнових вироб1в, знак1в для товар1в 1 послуг, 1нших 
об’екНв права штелектуально! власносН, п1д якими випускаються алкогольна напо! та 
тютюнов! вироби мае вщповщати вимогам чинного законодавства Украши.

40. Розроблення необхщно! техн1чно1 документацп, монтаж (демонтаж) рекламного засобу 
здшснюеться спец1ал1зованими пщприемствами, установами та оргашзащями.

41. Демонтаж спец1альних конструкц1й е засобом усунення порушень порядку розмпцення 
реклами у м.Узин вщповщно до д1ючих на момент демонтажу нормативно-правових акДв 
та формою самозахисту територ1ально1 громади у розум1нн1 статт1 19 Цивтьного кодексу 
УкраУни.

42. Демонтаж та наступне збер1гання специально! конструкцй' не передбачае переходу 
права власносД на не! до територ1ально! громади.



43. Демонтаж рекламного засобу проводиться силами комунального шдприемства «В1ТА» 
В1ТО-Поштово1 сшьсько! ради. У раз1 необхщност1 пщ час проведения демонтажу можуть 
бути присутш: власник специально!" конструкцп, представники служб, що експлуатують 
шженерш мереж!.

Демонтаж рекламного засобу здшснюеться у наступних випадках:

а) в раз! неможливост! встановити власника (законного користувача) рекламного засобу, у 
тому числ1 у випадках вщсутност1 маркування на рекламному засобц а також при 
виявленш безхазяйних рекламних засоб1в;

б) в раз1 виявлення самовшьно розмщених рекламних засоб1в;

в) в раз1, коли термш дй дозволу на розмщення рекламного засобу закшчився 1 не був 
продовжений;

г) в раз1, коли техшчний стан рекламного засобу створюе загрозу життю або здоров'ю 
людей та/або запод1яння шкоди (майново! чи немайновоУ) треДм особам;

г) в раз1 невщповщност! техшчних характеристик рекламного засобу та мюця його 
встановлення виданому дозволу на розмвдення зовнхшньо!' реклами;

д) в шших випадках, передбачених договором про надання в користування м1сць для 
розм1щення рекламного засобу 1 е единими для вДх розповсюджувач1в реклами.

Демонтаж рекламного засобу здшснюеться за ршенням виконавчого комитету с1льсько1 
ради.

Демонтаж самовшьно встановлено!' спец1ально1 конструкцп для розмщення рекламного 
засобу, власник якоТ встановлений, зд1йснюеться у порядку, передбаченому договором 
про надання в користування мюць для розм1щення рекламного засобу або на пщстав1 

р1шення суду.

44. Демонтаж спец1альноТ конструкцп для розм1щення рекламного засобу, власник якоТ 
уклав догов1р з робочим органом, здшснюеться на умовах визначених договором.

45. Про проведений демонтаж спещально! конструкцп складаеться акт проведения 
демонтажу спещальних конструкцш, який пщписуеться пращвниками Виробничого 
управл1ння комунального господарства та шшими особами, що були присутш при 
проведенш демонтажу.

До акта додаеться в обов’язковому порядку фотофшсащя м1сця розташування спец1ально1 

конструкцп до 1 П1сля демонтажу.

Акт проведения демонтажу складаеться у 2-х прим1рниках, один з яких залишаеться у 
сшьськш рад1, другий передаеться власнику демонтованоТ спец1ально1 конструкцп одразу 
шсля складання такого акта у випадку його присутност1.

У раз1 вщсутност! власника спец!ально!' конструкцп або його вщмови вщ П1дписання акта 
демонтажу, про що робиться вщповщна вщмДка, другий прим1рник акта виконавчий 
ком1тет сшьсько! ради у 5 (п’яти) денний терм1н надсилае поштою за мюцезнаходженням 
власника рекомендованим листом (якщо встановлено його мюцезнаходження).



Якщо мюцезнаходження власника невщоме, сшьська рада у цей же термин повщомляе про 
проведений демонтаж та мюцезнаходження спещальноУ конструкцп органи внутр1шшх 
справ.

ГПсля проведения демонтажу складаеться наступний комплект документов:

- акт виконаних робгг з демонтажу спещальноУ конструкцп оз зазначенням характеру робгг 
та Ух вартостц

- калькуляцоя вартосИ витрат за виконано робота по демонтажу.

46. Компенсашя витрат сольськоо ради, яке проводило демонтаж спещальноУ конструкцп, 
покладаеться на власника (законного користувача) демонтованоо спещальноУ конструкщо 
на П1дстав1 виставленого рахунку та акта виконаних робот по демонтажу, яко надсилаються 
власнику в обов’язковому порядку у 5 (п’яти) денний термш з дата демонтажу.

Власник спещальних конструкцш може повернута соб1 демонтоваш спец1альн] 
конструкцп П1сля письмового звернення до сшьськоУ ради на шдстав1 таких документов:

а) заяви на 1м'я кер1вника робочого органу про повернення демонтованоУ спещально'У 
конструкщ'У;

б) документа, гцо шдтверджуе право власносто (онше майнове право) на конкретну 
демонтовану спешальну конструкцою;

в) документа, що шдтверджуе оплату витрат сшьською радою, пов'язаних з демонтажем 
спещальних конструкцш, транспортуванням та Ух збершанням;

47. Обл1к 1 тимчасове збершання демонтованих спец1альних конструкц1Й зд1Йснюеться у 
встановленому порядку с1льською радою.

Демонтована спещальна конструкц1я збер1гаеться на територП’ с1льськоУ ради.

ГПсля зак1нчення р1чного терм1ну збер1гання примусово демонтованих об’еюлв, власники 
яких не звернулись за Ух поверненням або не оплатили вартост1 демонтажу, доставки та 
збершання, таке майно визнаеться безхазяйним 1 переходить у власшсть територоальноУ 
громади ВНо -  ПоштовоУ с1Льсько'У ради в порядку, визначеному законодавством.

48. Розташування дахових рекламних засобов забороняеться без попередньоУ техн1чноУ 
експертизи спещал130ваних п1дприемств, установ та орган1зац1Й.

49. Подключения рекламних засоб1в до юнуючих мереж зовн1шнього освотлення 
зд1йснюеться вщповщно до вимог, передбачених законодавством.

50. Розташування рекламних засобов у межах охоронних зон шженерних комушкацш 
дозволяеться за погодженням з утримувачем зазначених комушкашй.

51. В1дпов1дальн1сть за техшчний стан рекламних засоб1в, порушення вимог техшки 
безпеки П1д час розташування та експлуатащУ рекламних засобов несе розповсюджувач 
зовн1шньоУ реклами згщно 'п законодавством.



52. Розташування рекламних засоб1в на перехрестях, бшя дорожшх знаюв, св1тлофор1в, 
шшсшдних переход1в та зупинок транспорту запального користування дозволяеться за 
погодженням з Киево - Святошинським вщдшом полщп ГУ НащональноУ полщп

53. Рекламш засоби забезпечуються маркуванням 13 зазначенням на каркаа рекламного 
засобу найменування розповсюджувача зовшшньоУ реклами, номера його телефону, дати 
видач! дозволу та строку його дй.

54. У раз1 порушення порядку розповсюдження та розмвдення реклами сшьська рада 
звертаеться до розповсюджувача зовшшньоУ реклами з вимогою усунення порушень у 
визначений строк.

55. Розповсюджувач зовшшньоУ реклами, винний у порушенш цих Правил, несе 
вщповщалыпсть згщно 13 законодавством.

III. МЕТОДИКА

розрахунк1в та розлпру плати за тимчасове користування шсцями розташування 
об’екНв зовиннньоТ реклами на територп Вгго -  ПоштовоТ сшьсько'У ради

56. Розм1р плати за право тимчасового користування М1сцем розташування рекламного 
засобу визначаеться при укладанш договору (типова форма договору в додатку) М1ж 
виконавчим ком1тетом ЕЙто -  ПоштовоУ сшьлськоУ ради та розповсюджувачем зовшшньо '1 

реклами.

57. М кце розм!щення тимчасового рекламного засобу надаеться у тимчасове 
користування на умовах оренди Заявнику на термш дп дозволу на розм1щення, але не 
бшьше п'яти рок1В.

58. Розм1р орендноУ плати за тимчасове користування м^сцем розм1щення зовншньо'У 
реклами обчислюеться за наступними формулами:

для наземного та дахового рекламного засобу:

П = 3 х Бр х К;

для не наземного рекламного засобу:

П = 8н х Бр х К.

59. Площа розмйцення наземного (покр1вельного) рекламного засобу визначаеться як сума 
площ горизонтально! проекщУ рекламного засобу на це м1сце та прилегло'У Д1лянки 
завширшки 0,5 метра за периметром горизонтально! проекщУ цього засобу (8).

60. Площа розм1щення не наземного (не покр1вельного) рекламного засобу вщповщае 
площ1 вертикально! проекщУ цього засобу на уявну паралельну Уй площину. При 
двосторонньому розмщ енш  реклами на рекламному засоб1 розрахункова площа 
подвоюеться (8н).

61. Базовий розм1р плати за 1 кв. м. площ1 м1сця розташування рекламного засобу, 
встановлюеться в розм1р! двох неоподатковуваних м1шмуми доход!в громадян (Бр).



62. На територп села при визначенш розм1ру орендноТ плати встановлюеться коефвдент К 
= 1,5.

Розм1р плати за тимчасове користування мшцем розташування рекламного засобу не 
залежить вщ змюту реклами.

63. В окремих випадках розм1р плати може встановлюватись в меншому розм1рт

64. Для розповсюджувач1В зовнвдньоТ реклами, як1 за пропозищею мюьквиконкому на 
своТх рекламних засобах (на протяз1 2-х мюяшв в рощ) розмвдують за свш рахунок 
сощальну рекламу, застосовуеться понижуючий коефвдент К = 0,5 за наявносД 
пщтвердних докуменДв на виготовлення 1 розмвдення даного виду реклами.

65. Плата за право тимчасового користування мюцем розташування рекламного засобу 
здшснюеться щом1сячно до 25 (двадцять п’ятого) числа мюяця, що передуе м1сяцю, за 
який зд1Йснюеться оплата, шляхом перерахування через банк1вськ1 установи вщповщних 
кошт1в до м1Ського бюджету на вказаний "Власником" рахунок поточного мшяця або 
одноразово на терм1н дп дозволу.

66. Контроль за своечасн1стю та повнотою сплати за розм1щення об’ект1в зовн1шньо1 
реклами покладаеться на головного бухгалтера централ130вано1 бухгалтерп.

67. Нарахування плати за тимчасове користування мшцем розташування рекламного 
засобу здшснюеться з моменту реестрацп дозволу робочим органом виконавчого ком1тету 
В1то -  Поштово '1 С1ьсько1 ради.

68. У випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше 1 року) оплата 
визначаеться вщповщно до ктькост1 М1СЯЦ1В, протягом яких буде використовуватися 
рекламний зас1б.

69. Розповсюджувач зовшшньо1 реклами не звшьняеться В1д плати 
за тимчасове користування мюцем розташування рекламного засобу у раз1 в1дсутност1 

об’екта зовн1шньо1 реклами.

70. В1то -  Поштова сшьська рада може переглянути тарифи, залежно вщ умов розвитку 
рекламного ринку у с. ВНа -  Поштова та с. Юр1вка.

71. Питания, що не врегульоваш цим Порядком, вирниуються згщно з чинним 
законодавством УкраТни. Спори, що виникають при вир1шенн1 питань, пов»язаних з 
розмщенням зовн1шньо1 реклами, вир1ш}тоться у в.становленому законом порядку.

Сшьський голова Д.Ю. Шульган
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Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-76 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга-Поштова

«Про затвердження еколопчноТ программ на територп В1то-ПоштовоТ 
сшьськоТ ради на 7.016-2020 роки»

Розглянувши проект еколопчноТ трограми на територб' В1то-Поштово1 
С1Льсько1 ради на 2016-2020 роки, керуючись Законом УкраТни «Про охорону 
навколишнього природного середовища», ст. 26 Закону УкраТни «Про 
м1сцеве самоврядування в УкраТш», сес1я сшьськоТ ради, -

1. Затвердити еколопчну програму на територб’ В1то-ПоштовоТ 
сшьськоТ ради на 2016-2020 роки (додаеться).

2. Контроль за виконанням р1шзння покласти на КОМ1С1Ю з питань 
бюджету, комунальноТ власност!, питань культури, охорони

ВИР1ШИЛА:

Сшьськ] Д. Ю. ШУЛЬГАН



Додаток 1
до р1шення сеси сшьськоУ ради 

В1Д 28.04.2016 р. № 6-76

ЕКОЛОГ1ЧНА ПРОГРАМА
територи Вгго -  ПоштовоУ сшьсько'Г ради на 2016-2020 р.р.

В1та -  Поштова 2016
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1. Загалып положения.

Загальш нормативно-правов1 основи природоохоронно'1 д1яльносп регулюе Закон 
Украши “Про охорону навколишнього природного середовища”, в якому визначеш правов1, 
еконошчш та сощальш основи оргашзацй охорони довкшля. У вщповщноеп до цього закону 
розроблеш земельне, водне 1 люове законодавства, законодавство про надра, про охорону 
атмосферного повйря, про охорону й використання рослинного та тваринного свпу, тощо. 3 
метою проведения ефективно'1 та цшеспрямовано‘1 Д1яльност1 Украши, спрямовано!' на 
оргашзащю та координащю заход1в у галуз1 охорони довкшля, забезпечення еколопчноУ 
безпеки, ращонального використання та вщтворення природних ресуршв, розробляються та 
приймаються державш, республжансыа, М1ждержавш, регюнальш, мюцев1 та шпп 
територ1альш програми. Еколопчш програми затверджуються вщповщними нормативно- 
правовими актами та е основою для вир1шення питань бюджетного чи позабюджетного 
фшансування заход1в з охорони довкшля (Ст.6 Закону Украши “Про охорону навколишнього 
природного середовища")

В1ДПОВ1ДНО до Бюджетного кодексу Украши, видатки державного та мюцевих 
бюджетов здшснюються, вщповщно, на реал1защю державних програм з охорони 
навколишнього природного середовища (ст.87) та програм природоохоронних заход1в 
м1Сцевого значения. Тому е необхщшсть включения тих чи шших природоохоронних заход1в 
до в1дпов1дних програм для вир1шення питань бюджетного фхнансування.

2. Проблеми 1 перспективы еколопчного розвитку

В останнх десятилптя проблема охорони природи стала актуальною на всхй планет1. 
Люди все бшыне почали усввдомлювати, що у с в т , де так багато негаразд1В та стан довк1лля 
надал1 попршуеться, неможлив! здорове суспшьство та економша. У мгстах для життя 
людини е все необхщне: житло, робота, транспорт, можливосп для осв1ти. Проте природне 
середовище мюта 1стотно змшене, що шкхдливо в1дбиваеться на здоров’1 та самопочутт1 
людей. Промислов1сть щороку викидае в атмосферу мшьйони тонн твердих та газопод1бних 
речовин. Стан атмосферы значно попршуеться викидами в повггря велико'] кшькосп 
продукт1в неповного згоряння палива з двигун1в автотранспорту. Загалом, за даними ВООЗ, 
майже 700 млн. людей живе в умовах, де забруднення пов1тря небезпечне для здоров’я. 
Звщси 1 виникае потреба подихати св1жим тон1зуючим повггрям, якого людин1 потр1бно 15- 
20 кг на добу. Актуальна для мют та промислових центр1в ще одна проблема -  шумове 
забруднення середовища. Боротьба з гуркотом, скреготом, свистом е тепер серйозним 
еколопчним та соц1альним питаниям. Шум природного середовища — шелест дерев, 
дзюрчання струмка, сп1в птах1в, звуки дощу -  позитивно впливае на нервову систему, залози 
внутр1шньо1 секрецп, м’язи активно поглинае звуков] хвил1 та знижуе р1вень шуму лю. Вш 
ШК1ДЛИВИХ для людини звуюв не продукуе, а навпаки, благотворно впливае на и слуховий 
апарат 1 псих1ку. Загалом вщиочинок серед природи компенсуе багато негативных фактор1в 
м1Ського середовища. Адже е тшьки один спос1б сп1В1Снувати з природою -  це шзнавати и 
законы 1 узгоджувати з ними сво'1 дй. У протилежному випадку суспшьству врешп загрожуе 
глобальна еколопчна катастрофа. Вщ розв’язання проблем екологй та обгрунтованого х 
ефективного природокористування залежать темпы економ1чного розвитку нашо'1 держави та 
нашого мюта зокрема. Концепщя стабшзацй розвитку вимагае витрати частину суспшьноТ



пращ на пщтримку параметр1в навколишнього середовища 1 на змшу виробничих процес1в, 
як! спричиняють негативний вплив на навколишне середовище.

3. Мета 1 завдання программ
Мета програми -  проведения ефектавно! 1 цшеспрямовано! д1Яльност1 оргашзацн 1 

координацп заходов щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення 
еколопчно! безпеки, ращонального використання 1 вщтворення природних ресуршв на 
перспективу.

Програма покликана визначити страгепчш напрямки для покращення еколопчно! 
ситуацн довкшля та розробити шдходи х мехашзми розв'язання еколопчних проблем на 
територп Вгго — ПопгговоТ сшьсько! ради.

Основным завданням е:
- прюритетшсть вимог еколопчно! безпеки, обов'язковхсть додержання еколопчних 

стандартхв, нормативхв та лхмхтхв використання природних ресурсхв при здхйсненш 
господарсько!, управлхнськох та хншох даяльностх;

- гарантування еколопчно безпечного середовища для життя 1 здоров'я людей;
- запобхжний характер заходав щодо охорони навколишнього природного середовища;
- збереження просторово! та видовох р13номан1Тностт \ цш1сност1 природних об'ект1в 

та комплекшв;
- обов'язковхсть еколопчноТ експертизи;
- гласн1сть 1 демократизм при прийнятп ршень, реал1зац1я яких впливае на стан 

навколишнього природного середовища, формування у населения еколопчного свпогляду;
- науково-обгрунтоване нормування впливу господарськоТ та 1ншо1 д1яльност1 на 

навколишне природне середовище;
- безоплатшсть загального та платн1сть спец1ального використання природних 

ресурсхв для господарсько'1 дхяльност1;
- поеднання заходгв стимулювання 1 в1Дпов1дальност1 у справ1 охорони 

навколишнього природного середовища;
- зменшення на 70-75 % об'емхв скидш забруднюючих ст1чних вод у поверхн1 водойми 

вс1ма джерелами скид1в, а особливо з об'еюпв промислових пхдприемств та комунального 
господарства;

- зниження р1вня забрудненосп атмосферного повиря до допустимих саштарних 
норм за рахунок буд1вництва нових очисних споруд для спчних канал1зац1Йних вод та за 
рахунок реконструкцп пщприемств, утил1зацп вщход1в виробництва, безперебшно'! 1 бшьш 
ефективно! роботи пилегазоуловлюючого обладнання;

- проводите технхчне переобладнання пхдприемств Т1льки П1сля державно! еколопчно! 
експертизи, забезпечення встановлення необхщного пилогазолуловлюючого обладнання, не 
допускати буд1вництва нових пщприемств, як1 п1дпищать забруднення навколишнього 
середовища;

- з метою забезпечення охорони пщземних вод вщ забруднення посилити роботу по 
встановленню 1 дотриманню зон санпарно! охорони водозаборов, своечасному тампонажу 
нед1ючих свердловин;

Вир1шення висвплених питань можливе лише при наявносп фхнансування Програми 
з державного, мюцевого та м1ського бюджепв. 3 бюджету м1ста щороку на вщповщно 
заплановано заходи плануеться вид1ляти необхщш кошти.

4. Характеристика територхх Вгго -  Поштово! сшьсько! ради

В ЖИВОПИСН1Й долин1, яка природным амфхтеатром розкинулася по обидва боки рочки 
В1ти, укрипй з ус1х стор1н л1сами, знаходиться наше село -  Впа-Поштова. Кожен, хто 
побував тут, не зм1г залишитися байдужим, - не село, а перлина. Як сказав поет....

«Я тут лиш прогхав, розгубив слова...



Загубилась в лт  Вта-Поштова,
Соснами пропахла в травах-чебрецях 
1й намисто ргчки дуже до лиця.»

(О. Лукашенко)
1сторичш розвщки 1 факта стверджують, що перше поселения сшфського перюду 

(VI -  I ст. до н.е.) на схшп 61 ля Червоного струмка 1 14 сюфських кургашв були на околищ 
В1ти-Поштово1.

Шдтвердженням цього е виявлеш археологами залишки городищ сюфсько! 1 
древньорусько'1 культур, ЯК1 слугували форпостом у СИСТеМ1 оборони КИ1ВСЬК01 РуС1 1 
торгового сполучения з швденно-захщними м1стами.

Вперше населений пункт згадуеться в 20-х роках XI ст., як Митний Стан на Вггськш 
гребл1 Кшвського кшшвства. В 1116 р. Володимир Мономах подарував Леву Половцю, сину 
Тугорхана В1тську греблю 1 надшив повноваженнями по охорош шдстушв до Киева та збору 
мита. Перша письмова згадка про це древне поселения датуеться 1471 роком.

Мае право на юнування ппотеза про те, що в твшчно-схщнш частит нишшньо! 
В 1т и -П о ш товоТ, на пагорб! в урочипц Мочихвют знаходилось древньоруське мюто-фортеця 
Звенигород, де зброяр1 кували зброю для кшвських кюшв 1 !х дружин та захищали пщступи 
до Киева. В 1патпвському лггопис1 про це згадуеться в 1097 р. Городище цього форпосту 1 
сьогодш пщноситься над заплавою р1чки Впги, збереглися в цьому мющ 1 залишки дитинця, 
де були знайдеш рештки частоколу.

Ичка, яка проткае через Вггу-Поштову, бере свш початок в парковш зош мюта 
Боярки, проткае через Тараавку, Юр1вку, ВПу-Поштову 1 Круглик до урочища Л1сники, а 
дал1, до п1вденно'1 околиц1 Киева 1 впадае в Дн1про в райош Козачого острова. Довжина рки  
-  43,1 км. Назва й -  В1та. (Л. Бохилевич « Про населенг м1сцевост1 Ки\всько1 Губернп»)

Зараз р1чка перебувае в забрудненому сташ, потребуе уваги 1 охорони. Це остання 
мала р!чка кшвського передмютя 1, неначе п1дтверджуе свою назву -  найбшын живуча.

Шсля знищення монголо-татарами кшвських фортець поселения ВНська гребля 
надовго зникло з лпописних джерел.

П1д час поневолення УкраТни Литвою 1 Польщею за умовами Любл1нсько'1 унп 1569 
р. Кшвське воеводство в1Д1Йшло до Реч1 Посполито'1 1 володарем ВНськоТ греблг став 
шляхтич Богдан Дубл1нський. Шзшше волод1ння ВПською греблею перейшли Пустинно- 
Микшьському монастирю (Унгверсал 1вана Мазепи вщ 1699р.)

У XVII ст. з ’явилися перш1 центри сполучення, шляхи, так зваш тракта 1 поштов1 
станци. Через певн1 пром1жки були розташоваш постоял! двори, де можна було помшяти 
коней 1 перепочити. П1сля укладення Переяславсько'1 угоди з РосШською державою в 1669 р. 
цар Олексш видав Указ про запровадження поштового тракту М1Ж Киевом 1 Москвою. А 
поштов1 станцп по Бшоцерювському тракту будували в 1825-1831 рр., коли ВНська гребля 
перейшла до Вшськового в1домства. Назва поселения дютала ширше поняття, коли тут була 
збудована 1 почала Д1яти поштова станц1я. Найближч1 станци до Вгги-Поштово! -  на 
тепер1ШН1Й вулиц1 Васильк1всьюй у Киев1 1 в м к п  Васильков!. Поштова станц1я на В1Т1 д1яла 
до
90-х роив XIX ст.

У вересш 1845 р. через ВПу-Поштову прогжджав 1 зупинявся на вщпочинок Т.Г. 
Шевченко, про що вш згадував у свош ПОВ1СТ1 «Прогулка с удовольствием и не без морали»

За Збор1вським реестром 16 жовтня 1649 р. Кшвський полк нараховував 2010 оаб. А 
козаки В1т и -П о ш то в о 1 1 Юр1вки вщносились до Ходоспвсько1 сотш. У зв’язку з 
1нкорпорац1ею Украши Рос1ею Кшвський полк припинив свое 1снування, а мешканц1 
Поштово'1 Шти жили свош життям виконуючи необхщну роботу -  забезпечуючи м1жм1ський 
кшно-поштовий зв'язок.

Лютнева революц1я 1 жовтневий переворот, а шзшше громадянська вшна, 
експропр1ац1я, колектив1зац1я, репресп 1 голодомори збурили життя укра'шсько'1 сп1льноти, 
призвели до великих людських 1 матер1альних втрат. В 1930 роц1 був заснований колгосп 
«Нове життя» 1 у В1т1-Поштов1й селяни були змушеш до нього вступити.

Важк1 випробування випали на долю односельчан в роки Велико!' ВНчизняно! в1йни. 
Село, майже вс1 будинки вигорыи, все було зруйноване, головною робочою силою в



колективному господарств! були жшки 1 П1ДЛ1ТКИ. Неврожайний 1946 р1к ! конфюкащя хл1ба, 
яку практикували бшыновики, призвела до нового голоду 1 знову постраждали нанл 
односельць

Але дякуючи неймовгрним зусиллям 1 пращ нашим трудолюбивым землякам село 
вщбудувалось 1 до 1950 р. виргвнялось 1 почало розвиватись.

Вгта -  Поштова -  село, центр сшьсько! Ради, розташоване по берегах р1чки Северка 
(притоки р1чки 1рпеня), за 18 км вщ Киева, на автомапстрал1 Кшв — Одеса. Сшьрад1 
пщпорядковане село Юр1вка. Обидва населен! пункта практично злилися.

Площа територп -  910 га.
Населения -  на 2016 р. складало 4 011,00 тис. ос1б.
Высота 123 м над р1внем моря.
На територп села мютяться таю ДОТи Кшвського укр1пленого району:
-ДОТ № 178
- ДОТ № 179
- ДОТ № 180 (музей)
-ДОТ № 211
Також е дш ча церква Р1здва Пресвято!' Богородиц!.
Окр1м того, у сел1 розташований Центр спещально! та фхзично! подготовки 

Национально!' академп внутрпнппх справ Украши.

5. Аналггична доводка стану довкшля територн В1то -  Поштово!' сшьськоУ ради.

Зазначена доводка сформована на основ!, одержано! у встановленому порядку вод 
ВЩПОВ1ДНИХ державных оргашв та шдприемств, !нформацй‘ про стан довюлля та його вплив 
на здоров’я населения.

Основу господарського комплексу сш складають промислов1сть, кап1тальне 
буд1вництво, зовшшнш транспорт, торпвля, санаторно-курортный комплекс, установи 
позамюького значения.

В даний час села продовжують розбудовуватись. Житлове буд!вництво ведеться в 
обох частинах сш.

Села мають випдне транспортно-географгчне розташування. Через села проходять 
автомоб!льн1 дороги мюцевого значения, як1 проходять в с. ВНа -  Поштова та с. Юр1вка, а 
саме: дорога Вгга -  Поштова -  Кшв -  Одеса (М05) та автомобшьна дорога Тарашвка -  
Круглик -  ХОТ1В.

5.1. Атмосферне повНря.

На територ!!' ВНо -  Поштово! сшьсько! ради знаходяться П1дприемства, магазины, 
побутов! пщприемства, комунальн! П1дприемства, завод, ринки р1зних форм власност1, як1 
експлуатують стацюнарш джерела забруднення атмосферного пов^тря та мають в 
користуванн! одинищ автотранспорту, як1 являються пересувними джерелами забруднення 
через викиди забруднюючих речовин. Враховуючи те що територ1я ВНо -  Поштово! 
с!льсько! ради знаходиться на перехресп дор1г, через нього постшно проходить велика 
кшьк1сть транзитного автотранспорту. Вщсутнють об’!'зно! дороги значно посилюе його 
вплив на еколопчну ситуац1Ю та пог1ршуе и.

Значне зростання об’ем1в викид1в забруднюючих речовин в атмосферне повггря, 
обумовлене експлуатащею та використанням на виробництвах застаршого виробничого, 
паливо-використовуючого та пило-, газоуловлюючого обладнання.

Проблемным залишаеться питания оргашзацп належного контролю за вм1стом 
забруднюючих речовин у вщпрацьованих газах автотранспортних засоб1в.

На пщприемствах с!л не забезпечеш нормативы! 50-метров1 санПарно-захисн! зони.
До даного перелжу сл1д вщнести виробництва та П1дприемства гуртово! торпвл1.



На даний час на подприемствах закончився термон дп розроблених нормативов 
гранично-допустимих викидов забруднюючих речовин в атмосферне повотря вод 
стащонарних джерел. Нсобходне поновлення документов у водповодносто до оснуючих вимог.

В розрозо питань охорони атмосферного повотря проблемним залишаеться вплив 
шумових характеристик, що перевищують норму, вод функцоонування автомагостралей, оцо 
проходить через житлово масиви без витриманого нормативного санотарного розриву.

5.2. Водш ресурса.

Селами Вота-Поштова та Юровка протокае рочка Соверка, яка протокае оз сходу на 
заход. Течоя 5 - 1 0  м/хв., глибина 0,30 -  1,0 м. Напрям русла рочки не змонюеться, через 
весонно повено, яко призводять до подняття ровня води на 1,0 м, можливе подтопления 
приватного сектору, переносов та акумуляоодо руслових та заплавних водкладов поодано- 
гравойноо сумошо.

Через водсутность ливневоо каналозацн мае мосце скид неочиоцених вод з дорог яко 
проходять вище ровня протокаооня рочки по ряду онгредоентов. Також мае мосоде скидання в 
рочку стоков з вигробних ям приватного сектору.

Джерелами водопостачання населених пунктов е подземно води. Села не мають 
централозовану систему господарсько-протипожежного водопостачання. Населения 
користуються водою з колодязов та свердловин. Водоводведення сточних вод здойснюеться 
локально.

5.4. Поводження з вщходами.

Здойснення дояльносто господарюючими суб’ектами веде до утворення водходов 
розного класу токсичносто. Окром цього спостерогаеться створення стихойних смоттезвалищ, 
накопичення водходов у водоохороннш зоно рочок.

Утилозацоя твердих побутових водходов на територп Вото -  Поштовой сольський радо 
здойснюеться комунальним подприемством «Вота» та з залучення приватних подприемцов. 
Водсутность сортування водходов, методи переробки для яких вже оснують, веде до 
нерацоонального використання площ смоттезвалища та виникнення пожеж.

Колькость та стан урн для смоття, контейнеров для збору водходов не може 
задовольнити потреб територоальноо громади. Внаслодок недостатнього забезпечення 
транспортом для вивозу водходов з територп сол порушуються термони та якость прибирания, 
графоки вивозу водходов.

Складна ситуацоя на прилеглих територоях, де недостатньо, або не встановлено урни 
для збору смоття. Водсутной водомчий лабораторний контроль за станом забруднення Грунту 
та атмосферного повотря в мосцях тимчасового розмощення водходов.

Проблемним залионаеться питания поводження з водходами на подприемствах, в 
процесо дояльносто яких утворооються водходи. Порушення стосуються всох подприемств.

5.5. Природно-заповщний фонд.

На даний час на територп Вото -  Поштово'о сольськоо ради створено ландшафтний 
заказник «Юрнвський» плооцею 10 га.

6. Природоохоронш заходи на полшшення стану довколля та забезпечення 
охорони навколишнього природного середовища.

Метою цоео програми е попередження негативного впливу на екологочну ситуацою вод 
вжиття водповодних природоохоронних заходов та забезпечення полопшення стану довкшля 
через зняття впливу негативних факторов.



Для досягнення надежного ефекту в процесо реалозацн природоохоронних заходов 
всом суб’ектам господарювання та контролюючим органам в рамках свое! дояльносто та 
повноважень необходно забезпечити ох неухильне виконання.

Основним з основних принципов охорони довосолля е прооритетность ВИМОГ еКОЛОГОЧНОО 
безпеки, обов’язковость додержання екологочних стандартов, нормативов та ломотов 
використання природних ресурсов при здойсненно господарськоо, управлонськоо та ононоо 
дояльносто.

При прийнятто рошень, реалозацоя яких впливае на стан довколля та формування у 
населения екологочного свотогляду, суб’ектам законодавчоо оноцоативи необходно 
забезпечувати гласность та демократизм.

Воддолам та комунальним шдприемствам моськвиконкому у свош дояльносто 
забезпечити дотримання природоохоронного законодавства.

Воддолу освоти забезпечити виховання в учнов почуття водповодального та дбайливого 
ставлення до природа.

6.1. Атмосферне повотря.

Забезпечити подприемства нормативними санотарно-захисними зонами.
Суб’ектам господарювання всох форм власносто поновити дозволи на викида 

забруднюючих речових в атмосферне повотря стацоонарними джерелами для приведения у 
водповодность до оснуючих вимог.

Визначити житлово будинки, що розмощено в санотарно-захисних зонах подприемств, 
та колькость проживаючого в них населения.

Вирошити питания виведення за межо селищноо зони подприемств, що не забезпечено 
нормативною санотарно-захисною зоною, або водселення людей з цих зон.

Не допускати запалювання водходов на контейнерних майданчиках та спалювання 
смоггя в межах со л.

Органозувати водомчий контроль за станом атмосферного повотря в мосцях 
тимчасового розмощення водходов.

Забезпечити належний контроль за розмощенням джерел шумового та 
електромагнотного забруднення довколля.

6.2. Водш ресурси.

Забезпечити охорону о рацоональне використання джерел питного водопостачання.
Забезпечити захист джерел питного водопостачання вод шкодливого впливу.
Забезпечити виконання заходов по подтриманню сприятливого годрологочного режиму 

та санотарного стану рочок.
Забезпечити будовництво систем водоводведення, полопшення стану зон санотарноо 

охорони джерел водопостачання, благоустрой водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг водних об’ектов.

Вжити заходи на недопущения скиду неочищених та недостатньо очищених вод у 
водойми.

Проводите постойний контроль за якостю питного водопостачання та санотарно- 
гогоеночного благополуччя водогороводних мереж та систем водоводведення.

Впроваджувати прогресивно методи та засоби фозико-хомочного та боологочного 
очищения води.

Вдосконалювати конструкцп водозаборних свердловин, фольтров, подйомного 
обладнання, контрольно-виморювальноо апаратури.

Завершите реконструкцою каналозацойних очисних споруд для забезпечення скиду 
очищених сточних вод згодно оснуючих норм.

Системно проводити ремонт, реконструкцою та будовництво систем водопостачання 
та водоводведення.



6.3. Ращональне використання та охорона земель^

Вш) -  Поштовш сшьськш рад1, при розгляд! земельних питань дотримуватись 
чинного земельного законодавства, забезпечувати ращональне використання та охорону 
земель, гарантй прав на землю з наданням виключного прюритету охорош земель як 
елементу еколопчшн безпеки. Забезпечити узгоджешсть управлшських та господарських 
р1шень для досягнення найбшыного ефекту в напрямку полшшення еколопчног ситуацй.

Виконавчому комНету ВИо -  ПоштовоТ С1Льсько '1 ради:
Забезпечити оргашзацш розробки та реалгзаци комплексних заход1В по охорош 

земель вщ шкщливих процешв; недопущения розмщення, бущвництва та експлуатацп 
об’егйв, що негативно впливають на стан земель.

Координувати роботу вщцшв виконкому, управлшня земельних ресурсов та 
земельного кадастру 1 суб’ектов господарювання вс1х форм власносп по вир1шенню 
земельних питань для забезпечення рацоонального використання та охорони земель.

Забезпечити у процес! дояльносто:
- винесення в натуру меж територп В1то -  ПоштовоТ сшьськоТ ради;
- поновлення грошовоТ оц1нки земель;
- 1нвентаризацйо земель заклад1в охорони здоров’я, освИи та культури;
- 1нвентаризац1ю земель рекреацшного призначення з винесенням в натуру меж 

земельних д1лянок та видачею докуменпв на право користування 1 охорону вищезазначених 
земель шляхом обмеження вилучення (викупу) для шших потреб;

- встановлення санНарно-захисних зон та зон особливого режиму використання
земель;

- дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства вщщлом 
архггектури 1 м1стобудування для забезпечення еколог1чноТ безпеки;

- позавщомчо'Т комюи з питань бущвництва, рекойструкц1Т, капп ального ремонту 
об’ект1в житлово-громадського, промислового 1 комунального призначення, благоустрою та 
шженерно'Т подготовки терооторй', яка здшснюе попередне обстеження об’сктов, комосп з 
розмощення малих арх1тек гурних форм та пост1Йно д1Ючо'Т комосп по прийняттю в 
експлуатац1ю зак1нчених бущвництвом об’ект1в -  надання пр1оритету вимогам еколопчно'Т 
безпеки;

- дотримання еколопчних вимог встановлених законодавством УкраТни при 
проектуванш, розм1щенн1 та буд1вництв1 об’екпв;

- створення та впорядкування водоохоронних зон 1 прибережних захисних смуг;
- шдтримання вс гановленого режиму на територп водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг;
- пщвищення ефективност1 використання земель при розмщенш промислових 

об’еютв;
- дотримання вимог щодо використання земель у саштарно-захисних зонах навколо 

промислових шдприемств;
- створення захисних люових насаджень в смугах вщведення земель залозниць та 

автомобшьного транспорту;
- берегоукропленпя;
- зменшення технолопчного впливу та створення охоронних зон 1 зон саштарно'1 

охорони.

6.4. Поводження з вщходами.

Оргашзувати та проводити сантарну очистку мюта вщповщно до затвердженого 
регламенту.

Забезпечити дезинфекщю контейнеров та автотранспорту.
До проведения повног реконструкцп контейнерних майданчик1в:

- огородити контейнерн1 майданчик1в по периметру;
- провести заходи з озеленения саштарно-захисно! зони ;



- влаштувати дезбар’ер при в’Гзд! з контейнерного майданчика;
- забезпечити захоронения вщход1в у вщповщносп до юнуючих правил;
- оргашзувати вщомчий лабораторний контроль за станом забруднення 

навколишнього середовища;
- обладнати контейнерш площадки необхщною кшыастю контейнер1в.

Вир1шити питания пофракцшноУ переробки см1ття.
Лпсвщувати несанкцюноваш звалища вщход1в та в подалыному не допускати Тх 

виникнення.
Забезпечити контроль за утриманням та вигулом домашшх тварин.
Визначити М1сця розмщення вщход1в на пщприемствах, розробити на м1сця 

спещальш паспорти та погодити в СЕС. Розмщення вщход1в на пщприемствах проводите 
згщно затверджених та погоджених з СЕС л1м1тами.

6.5. Природно-заповщний фонд.

Насадження потребують проведения швентаризацп та в подальшому 
люопатолопчного обстеження, проведения вирубки фаутних, сухостшних та пошкоджених 
дерев, формування та створення високо естетичних бюгруп дерев 1 чагарниюв. Необхщне 
проведения додаткового благоустрою. Зокрема встановлення паркових лавок, урн для смптя, 
вщновлення та ремонт мереж1 освгглення, проведения кронування паркових зелених 
насаджень, будхвництво шшохщних дор1жок та алей.

Зпдно з доручениям Кабшету Мш1стр1в УкраУни вщ 25.06.2007р № 51061/70/1-04 до 
Указу Президента У край ш вщ 23.05.2005р № 838 необхщно забезпечити проведения 
швентаризацп територй та об’екпв природно-заповщного фонду на пщпорядковашй 
територй з внесениям дай их, щодо земель природно-заповщного фонду у вщповщш земельш 
обл1ков1 документи.

На пщстав! матер1ал1в швентаризацп' забезпечити оформления територш та об'еюпв 
природно-заповщного фонду вщповщними знаками та шформацшними матер!алами на
МЮЦеВОСТЙ

7. Висновки.

Формування ефекпшноТ цшьовоУ полпики, мобййзацпзащя ВС1Х можливих ресурав, 
правильне визначення п.йоритепв, розробка оптимальних шлях1в виршення першочергових 
завдань та планом1рпе впровадження нам1чених природоохоронних заход1в допоможе 
виршити еколопчш проблеми 1 забезпечить полшшення еколопчного стану на територй 
В по -  ПоштовоУ сшьсько/ ради.

Еколопчний стан у селах напружений, хоча спад виробництва та виконання ряду 
першочергових заходах оргашзацшного 1 техшчного напрямюв частково стримують 
наростання негативних иропеспз деградаци довкшля.

Територй Впо -  ПоштовоУ сшьськоУ ради притаманш як специф1чш так 1 
неспецифхчш еколопчш проблеми сш.

Конкретизуючн найвагомйш чинники антропогенного навантаження, слщ перш за все 
вид шита таю:

•  значна кшьюстъ автомобильного транспорту з низькими еколопчними параметрами 
автомобшв призводить до стабшьно високого рхвпя шкщливих ВИКИД1В в атмосферу;

•  вщсутшсть гпдприемства з переробки твердих побутових та промислових В1дход1в 
призвела до накопичспня на територй' Киево-Святошинського району значноУ кшькосп 
вщходхв. Багаторхчш падходження в навколишне природне середовище неутилхзованих 
побутових 1 промислових В1ДХОД1В, визначають цю проблему як одну з основних для 
еколопчноУ безпеки населения району, зокрема сш В гга -  Поштова та Юр1вка;



дёяльностё, що нале,гать до прири.: юхоронних заходёв" вёд 17.09.1996р. (зё змёнами 1 
доповненнями).

3. Кошти ФОН ПС спрямовуються на ф1нансування заходёв, що вёдповёдають 
основним приор ётетх! им напрямам державно!' полётики у виглядё охорони довкёлля, 
використання природпих ресурсёв 1 гарантування екологёчно! безпеки, визначених 
Програмами охороин навколишнього природного середовища, а також Стратегёею та 
Програмами соцёалыю-економёчного та культурного розвитку.

4. Основою для розгляду та : едення природоохоронного заходу являеться запит на 
фёнансування, форма якого затвердлсена наказом Мёнекоресурсёв вёд 21.05.2002р. № 189 
(державний ФОНПС).

Перелёк при,я диохорониих заходов територп В1то -  Поштово! сёльсько! ради, що 
передбачають фёпапсл .ання ёз залучепням коштёв Державного бюджету 1 мёсцевих фондёв 
охорони навколишньо-го природного зредовища у 2016-2020 роках наведено у додатку 1.

Кошти, передбаченё цёею I юграмою, пёдлягають щор1чному коригуванню на 
прогнозний ёндекс ёиф.ляцё! гид час ф мування проекту мёського бюджету.

9. Очнсуваш . зультати
В результата рз алёзацё! Прогр: щ буде забезпечено:
•  зменшення хидёв в атмос ,,-ру;
•  покращанпм ъодопостачань га якостё питно! води ;
•  припинения забруднення рёчок та ёнших водойм сёл стёчними водами;
•  використання побутових 1 промислових В1ДХОД1В як вторинно! сировини шляхом 

запровадження роздёл иного збору побутових вёдходёв;
•  покращапш; -зеленения терн гори сш та охорону бюрёзноманёття;
•  над ання с: часно! та об'- гивно! ёнформацё! органам мёсцевого управления про

еколопчний стан дои шя мёста чер лрганёзацёю еколопчного мониторингу;
•  залученпя екологёчних об лань громадян до здёйснення екологёчних програм 1 

рёзних природоохоронлих заходёв та використання громадсько! думки в процесё прийняття 
екологёчно значупи .л нпень;

•  розробку >-б  . ко! концепцп лсологёчно! освёти, просвёти та культури.



УкрУ'на

КиТвська область Киево-Святошинський район

ЕНто-Поштова ешьсыса рада
08170, с.ВИа-Поштова, вул. Боярська, 4. тел."(044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490

Е-таП: Ука-1: 1@икг/пе1

№ 6-77

6 сес1я 7 скликання 

Р1ШЕННЯ
в1д 28.04.2016 року

с. Вгга -  Моштова

Про затвердження Програми оздоровления га вщпочинку Д1тей Што -■ 
ПоштовоТ сшьськоТ ради на 2016 роки.

Вщповщно до Закошв УкраТни “Про мкцеве самоврядування в УкраТнГ, 
Закону УкраТни “Про оздоровления та вщпочинок Д1тей ” з метою створеьня 
сприятливих умов для яккного оздоровления та вщпочинку Д1тей (дггей-сиргг 
та д1тей, позбавлених батьювського шклування, дгтей-швалшв, дкей з 
багатодкних та малозабезпечених Имей, Д1тей, що перебувають на 
диспансерному облшу), яю проживають на територп В ко -- ПоштовоТ 
сшьськоТ ради, керуючись ст. 26 Закона УкраТни, сшьська рада ,~

ВИРПГИЛА:

1. Затвердили Програму оздоровления та вщпочинку дггей на 
територп В1то - ПоштовоТ сшьськоТ ради на 2016 р!к, що додастъся (пал! 
Програма).

2. Виконавчому комитету сшьськоТ ради забезпечити фшансуван ня. 
заход1в на виконання Програми за рзхунок/Тсбишв мкцевого бю дж ету, а 
також добровшьних внесюв юридичнгх 1 йЯзичнюс ос1б, кошт1В батьк1в та 
1нших джерел, вщповщно до вимог чиилого законодавства.

3. Контроль за виконанням дансгрркырнйя залишаю за собою.

Слльський голова Д.Ю. Ш ульган



Додаток 1

до Порядку використання коигпв з смьського бюджету, 

видтених на фшансування Программ оздоровления та в1дпочинку дггей

Втэ-ПоштовоТ альськоТ ради

ЗАТВЕРДЖУЮ Шульган Д.Ю.

КОШТОРИС 

витрат на проведения заходу

(по/ада^альський голова
У-

I у л / о }

На проведения: Оздоровления та вщпочинку Д1тей (наз^а прогрей (заходу)

Мюце проведения: Оздоровчий центр «Чайка»

М . - ; ,  '< У
, >  ̂" р*, у /

у Л У

В|дповщальн1 за проведения программ, заходу:ПП «ОЦ»Чайка» (назва оргажзацн)

№
з/п

Стаття витрат Розрахунок витрат Загальна сума грн.

1 ДИТЯЧ1 ПУТ1ВКИ 25 Д1тей протягом 14 джв 98 000,00



ЗА ТВЕРДЖЕНО:
рш енням 6-( сесп В'ипо - Поштовог 
стъсъког ради 7-го скликання 
вгд 28 квт ня 2016року № 6-77

ПРОГРАМА
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ТА В1ДП0ЧИНКУ 

ДНЕЙ В1Т0-П0ШТ0В01 С1ЛЬСЬК01
РАДИ

на 2016 р1к

с. Вта-Поштова 2016 рт



1. Загалът положения
Турбота про здоров’я дггей е одним з основних показниюв ставлення держави до 

проблем пщростаючого поколшня.
Разом з тим, саме стан справ у цш сфер1 викликае занепокоення. Упродовж 

останшх роюв збершаеться тенденщя до попршення стану здоров’я д1тей, 
зумовлена негативними факторами сощально-економ1чного, еколопчного та 
психоемоцшного характеру. Вплив постшно Д1ючих фактор1в ризику, в тому числ1 
стресов1 перевантаження, зокрема у шильному вщ1, призводять до порушення 
мехашзму саморегуляцн ф1зюлопчних функщй 1 сприяють розвитку у дггей 
хрошчних захворювань.

Залишаеться високим р1вень швалщносп серед д1тей, що е одним з найбшын 
несприятливих явищ у комплекс! характеристик стану здоров'я та сощального 
благополучия населения. Не вдаеться уникнути тенденцп до зростання юлькоси 
д1тей-сир1т 1 дггей, позбавлених батьювського шклування.

Стан здоров'я д1тей - один 13 найважливших показниюв р1вня соц1ально- 
економ1чного розвитку суспшьства, тому особливого значения набувае оргашзащя 
ефективного оздоровления та вщпочинку п1дростаючого покол1ння.

Конвенщею ООН про права дитини, ратифкованою Верховною Радою УкраУни, 
проголошено, що дгги мають не тшьки особлив! потреби, а й громадсью, пол1тичн1, 
сощальш, культурн1 та економ1чн1 права. Одним 13 найважлив1ших стратег1чних 
завдань нашо'У держави щодо забезпечення соц1ального захисту дитинства е 
реал1зац1я Ух права на оздоровления та вщпочинок.

2. Визначення понять
Вщпочинок - комплекс спещальних заход1в соц1ального, виховного, медичного, 

гтешчного, спортивного характеру, що забезпечують оргашзащю дозв1лля Д1тей, 
В1ДНОВЛеННЯ ф13ИЧНИХ 1 ПСИХ1ЧНИХ функц1Й дитячого организму, сприяють розвитку 
духовност1 та сощальноУ активност1 д1тей ! зд1Йснюються в дитячому заклад1 

оздоровления та вщпочинку протягом вщпочинковоУ зм1ни;
оздоровления - к о м п л е к с  с п е щ а л ь н и х  з а х о д 1в  с о щ а л ь н о г о ,  в и х о в н о г о ,  

м е д и ч н о г о ,  п п е ш ч н о г о ,  с п о р т и в н о г о  х а р а к т е р у ,  с п р я м о в а н и х  н а  п о л ш ш е н н я  т а  

ЗМ1ЦНеННЯ Ф13ИЧНОГО 1 ПСИХ1ЧНОГО с т а н у  з д о р о в 'я  Д 1тей , ЩО ЗД1ЙСНЮЮТЬСЯ в  д и т я ч о м у  

за к л а д 1  о з д о р о в л е н и я  т а  в 1 д п о ч и н к у  п р о т я г о м  о зд о р о в ч о 'У  з м 1н и ;

послуги з оздоровления - комплекс спещальних заход1в соц1ального, виховного, 
медичного, ппешчного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом 
оздоровления та вщпочинку 1 спрямоваш на вщновлення та полшшення ф1зичного 1 
псих1чного стану здоров'я дитини;

вщ починков1 послуги - заходи, спрямован1 на оргашзащю дозвтля дней з 
дотриманням перюду активного та пасивного в1дпочинку, оргашзащю 
ращонального харчування та забезпечення вщповщними до вимог умовами 
проживания;

оздоровча змш а - пер1од перебування дитини в дитячому заклад1 оздоровления 
та вщпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримуе послуги з 
оздоровления та вщпочинку;

вщ починкова змш а - перюд перебування дитини в дитячому заклад1 
оздоровления та вщпочинку не менше 14 дшв;

тематична змш а - оздоровча або вщпочинкова змша, протягом якоУ дитина кр1м 
послуг з оздоровления та вщпочинку отримуе комплекс додаткових послуг, 
спрямованих на розвиток ГУ зд1бностей та УнтересУв за напрямами позашюльноУ



осв1ти, ф1зичноТ культури та спорту, сощально'У реабштащУ, сощального захисту 
тощо за спещальною програмою;

дитячий заклад оздоровления та вщпочинку - п о с т ш н о  а б о  т и м ч а с о в о  д ! ю ч и й , 

с п е щ а л ь н о  о р г а ш з о в а н и й  а б о  п р и с т о с о в а н и й  з а к л а д ,  п р и з н а ч е н и й  д л я  

о з д о р о в л е н и я ,  в щ п о ч и н к у ,  р о з в и т к у  Д 1тей , щ о  м а е  в и з н а ч е н е  м ю ц е  р о з т а ш у в а н н я ,  

м а т е р 1 а л ь н о - т е х ш ч н у  б а з у ,  к а д р о в е  з а б е з п е ч е н н я  т а  т е х н о л о г а  д л я  н а д а н н я  п о с л у г  з 

о з д о р о в л е н и я  т а  в щ п о ч и н к у  д г г е й  в щ п о в щ н о  д о  д е р ж а в н и х  с о щ а л ь н и х  с т а н д а р Н в  

н а д а н н я  п о с л у г  з  о з д о р о в л е н и я  т а  в щ п о ч и н к у ;

дитячий заклад оздоровления та вщпочинку санаторного типу -  з а к л а д ,  у  

я к о м у  д и т и н а  п е р е б у в а е  ц т о д о б о в о  1 кр1м  о з д о р о в ч и х  о т р и м у е  к о м п л е к с  м е д и ч н и х  

п о с л у г ,  с п р я м о в а н и х  н а  п о л ш ш е н н я  с т а н у  з д о р о в ’я ,  з а п о б ш а н н я  з а х в о р ю в а н н я м .  3  

у р а х у в а н н я м  п р и р о д н о - ю й м а т и ч н и х  у м о в ,  н аяв н о У  л ш у в а л ь н о -о з д о р о в ч о У  б а з и ,  
к а д р о в о г о  з а б е з п е ч е н н я  т а ю  з а к л а д и  м о ж у т ь  б у т и  с п е щ а л 1 з о в а н и м и ;

таб!р з денним перебуванням -  заклад вщпочинку, тимчасово утворений у 
навчальному заклад1, заклад1 культури, охорони здоров’я, ф13ичноУ культури та 
спорту, в якому забезпечуеться належний догляд за дНьми, виховний процес, Ух 
повноцшне дозвшля, розвиток творчих зд1бностей та штереав, в якому Д1ти 
перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;

Д1ТИ, ЯК1 потребують ОСОблИВОТ СОЩаЛЬНОУ уваги та пщтримки, -  д 1 т и -с и р о т и  

т а  д 1 ти , п о з б а в л е н 1  б а т ь к 1 В с ь к о г о  п 1 к л у в а н н я ;  д 1 ти -1 н в а л 1 д и ; Д1ти, потерп1Л 1 В1Д 

н а с л щ ю в  Ч о р н о б и л ь с ь к о У  к а т а с т р о ф а  д 1 ти , б а т ь к и  я к и х  з а г и н у л и  в щ  н е щ а с н и х  

в и п а д ю в  н а  в и р о б н и ц т в 1  а б о  п щ  ч а с  в и к о н а н н я  с л у ж б о в и х  о б о в ’я з ю в ;  Д1ти з 

б а г а т о д щ н и х  т а  м а л о з а б е з п е ч е н и х  С1мей; т а л а н о в и т 1  т а  о б д а р о в а н 1  д 1 ти  (п е р е м о ж ц 1  

м 1 ж н а р о д н и х , в с е у к р а 'У н с ь к и х , о б л а с н и х  о л 1 м ш а д , к о н к у р с 1 в , ф е с т и в а л 1 в , з м а г а н ь ,  

с п а р т а ю а д ,  в щ м ш н и к и  н а в ч а н н я ,  Л 1д ери  д и т я ч и х  г р о м а д с ь к и х  о р г а ш з а ц ш ) ,  

б е з д о г л я д н 1  т а  б е з п р и т у л ь н 1  д 1 ти ; Д1ти, як1 п о с т р а ж д а л и  в н а с л 1 д о к  с т и х 1 Й н о г о  л и х а ,  

т е х н о г е н н и х  а в а р ш ,  к а т а с т р о ф ;  Д1ти п р а щ в н и ю в  а г р о п р о м и с л о в о г о  к о м п л е к с у  т а  

с о ц 1альн оУ  с ф е р и  с е л а ;

Д1ТИ, ЯК1 потребують особливих умов ДЛЯ оздоровления, - Д1ТИ з  о с о б л и в и м и  
ф 1 з и ч н и м и  т а  п с и х 1ч н и м и  п о т р е б а м и ,  я ю  н е  м о ж у т ь  п е р е б у в а т и  в  з а к л а д а х  

о з д о р о в л е н и я  т а  в щ п о ч и н к у  с а м о с т ш н о ,  п о т р е б у ю т ь  1н д и в 1д у а л ь н о г о  д о г л я д у  т а  

с т в о р е н н я  с п е щ а л ь н и х  у м о в .

3. Мета / основш заедания Програми
Метою Програми е створення умов для змщнення ф1зичного та псих1чного 

здоров’я дггей шляхом належноУ орган1зац11 оздоровления 1 в1дпочинку.
Основн1 завдання Програми:
• пщвигцення р1вня та якост1 послуг у сфер1 в1дпочинку 1 оздоровления д1тей;
• удосконалення нормативно-правовоУ бази щодо орган1зац1У в1дпочинку та 
оздоровления дггей;
• збшынення юлькосН Д1тей, охоплених орган130ваними формами вщпочинку та 
оздоровления;
•  с т в о р е н н я  о п т и м а л ь н и х  у м о в  д л я  б е з п е ч н о г о  т а  е ф е к т и в н о г о  п е р е б у в а н н я  Д1тей 
у  д и т я ч и х  з а к л а д а х  о з д о р о в л е н и я  т а  в щ п о ч и н к у ;

• створення сприятливих умов для реал1защУ сощально-педагопчних, медико- 
оздоровчих 1 нновац1 Йних проекпв вщпочинку та оздоровления дггей;
• здшснення заход1в, спрямованих на зм1цнення здоров’я дггей шляхом 
оргашзащУ оздоровления та вщпочинку.



4. Фшансове забезпечення виконання Програми
Видатки, пов’язаш з вщпочинком та оздоровлениям дггей, здшснюються за 

рахунок видшених в установленому порядку коигпв з державного бюджету, 
обласного та М1сцевих бюджеНв, коигпв пщприемств, установ, оргашзацш, 
професшних спшок, Фонду сощального страхування з тимчасово'У втрати 
працездатносп, позабюджетних фощнв, а також добровшьних внесюв юридичних 1 
ф1зичних ос1б, коигпв батьшв та 1нших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.

Зпдно 13 Законом УкраТни "Про оздоровления та вщпочинок дггей", за рахунок 
кошпв державного бюджету фшансуються послуги з оздоровления та вщпочинку: 
дггей, як1 потребують особливих умов для оздоровления та вщпочинку, д1тей - сир1т 
та д1тей, позбавлених батьк1вського шклування; Д1тей -  1нвал1Д1в; д1тей, потершлих 
В1д насл1дюв Чорнобильсько‘1 катастрофи; дггей з багатодНних та малозабезпечених 
сгмей; талановитих та обдарованих д1тей (переможщв м1жнародних та 
всеукраУнських ол1мп1ад, конкурс1в, фестивал1в, змагань, спартаюад); лщер1в 
дитячих громадських орган1зац1й; дНей, як1 постраждали внасл1док стих1йного лиха, 
техногенних аварш, катастроф; за рахунок кошт1в м1сцевого бюджету та бюджету 
м1сцевого самоврядування ф1нансуються послуги з оздоровления та вщпочинку: 
Д1тей, батьки яких загинули вщ нещасних випадк1в на виробництв1 або пщ час 
виконання службових обов’язюв; талановитих та обдарованих Д1тей (переможц1в 
обласних ол1мп1ад, конкурс1в, фестивал1в, змагань, спартак1ад ус1х р1вн1в, 
В1ДМ1ННИК1В навчання); бездоглядних та безпритульних дНей; дНей прац1вник1в 
агропромислового комплексу та сощальноУ сфери села.

5. Прогнозоват результаты виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:

• збшьшити кшьк1сть дНей, охоплених орган1зованими формами в1дпочинку
та оздоровления;

• збшьшити кшьюсть наданих иослуг з оздоровления та вщпочинку д̂ тям, 
яю потребують особливо'У соц1альноУ уваги та П1дтримки;

• сприяти збереженню 1 розвитку мереж1 дитячих заклад1в оздоровления та 
вщпочинку;

• ур13номанггнити та П 1 д в и щ и т и  яюсть оздоровчих послуг;
• створити оптимальш умови для безпечного та ефективного перебування 

дНей у дитячих закладах оздоровления та вщпочинку.

б.Основт заходи Програми
1. Проводити пщб1р та направления дггей на оздоровления та вщпочинок в 

дитяч1 оздоровч1 заклади 13 числа основних цшьових труп, враховуючи при цьому, 
що право на забезпечення пуНвкою мае дитина, яка у поточному рощ не 
отримувала пуНвку до дитячого оздоровчого закладу за рахунок сшьського та 
державного бюджеНв.

К.ОМ1 С1Я з отки та тклування, соц1ального захисту 
населения, комтя з питань бюджету, комуналъноХ 
власност!, питанъ культуры, охорони здоров’я та 
освйпи.
2016 рт



2. Проводите оздоровления дггей зпдно з рекомендащями медичних 
прац1вник1в, зосереджуючи увагу на лжуванш та оздоровленш дггей диспансерноТ 
групи, направляючи дггей у заклади оздоровления зпдно з профшем захворювання.

Комтя з отки та тклування, сощального захисту 
населения, комтя з пытанъ бюджету, комунально'Х 
власностг, питань культуры, охорони здоров ’я та 
освти, комтя з охорони здоров ’я, культуры та 
спорту.
2016 рт

3. Вживати заход1в, спрямованих на безпечне перебування дггей у дитячих 
оздоровчих закладах, пщвищення вщповщальносп кер1вник1в, виховател1в та 
шших пращвниюв за життя 1 здоров’я дней, придшяти особливу увагу 
профшактиш дитячого травматизму та запобшанню нещасним випадкам.

Комтя з отки та тклування, сощального захисту 
населения, комтя з питань бюджету, комунальног 
власност!, питань культуры, охорони здоров ’я та 
освти, комтя з охорони здоров ’я, культуры та 
спорту, адмтютрацт Юр1всько1 ЗОШ 1-Шст. 
Постшно

4. Придшяти особливу увагу пропаганд! здорового способу життя, залучати 
дггей до регулярних занять ф1зичною культурою ! спортом, рацюнально 
використовувати для цього наявну матер1ально-техшчну базу ф13культурно- 
спортивних оргашзацш, 1гров1 та спортивш майданчики.

Комтя з отки та тклування, сощального захисту 
населения, комтя з питань бюджету, комунальног 
власност/, питань культуры, охорони здоров ’я та 
освти, комтя з охорони здоров ’я, культуры та 
спорту, адмтгстращя ЮргвськоХ ЗОШ 1-Шст. 
Постшно

5. Забезпечувати проведения необхщних оргашзацшних заход1в для 
забезпечення вщпочинку дггей, яю проживають на навчаються на територп 
Юр1всько1 ЗОШ 1-Ш ст., у пришюльному табор1 з денним перебуванням.

Комтя з отки та тклування, сощального захисту 
населения, комтя з питань бюджету, комунальног 
власностг, питань культуры, охорони здоров ’я та 
освти, комтя з охорони здоров ’я, культуры та 
спорту, адмтютращя ЮргвськоХ ЗОШ 1-Шст.
2016 рт

6. Сприяти залученню пщприемств, установ та оргашзацш ус1х форм 
власносп, благодшних оргашзацш та фощцв щодо надання фшансовоТ 1 
матер1ально1 допомоги в оргашзацп лпнього вщпочинку та оздоровления дггей 
сошально незахищених категорш с1мей.



Виконком сшьськоХради, комшя з питанъ бюджету, 
комунальноХ власностХ, питань культуры, охорони 
здоров ’я та освти 
2016 рт

7. Вживати заход1в щодо розширення мереж1 дитячих заклад1в вщпочинку з 
денним перебуванням, пращ та вщпочинку.

Виконком сшьськоХ ради, адмшстращя ЮрХвсъкоХ 
ЗОШ 1-1 Пет.
2016 р'т

1. Вживати заход1в щодо забезпечення громадського порядку в мюцях 
вщпочинку дггей.

Виконавчий комтет, ГФ «Вта-Захист».
2016 рт

2. В ж и т и  з а х о д 1в  щ о д о  у д о с к о н а л е н н я  в и х о в н о Т , к у л ь т у р н о - м а с о в о Т  т а  

ф13КуЛЬТурН0-СП0рТИВН01 р о б о Т И  3 Д1ТВМИ П1Д Ч ас  Л1ТНЬОГО В1ДПОЧИНКу Д1ТеЙ.

Виконком стьсъкоХ ради, адмш1страц1я ЮрХвсъкоХ 
ЗОШ 1-Шст. 

червень-серпень 2016 року

3. Вир1шувати питания щодо полшшення оргашзаци л1тнього вщпочинку 
д1тей та вживати невщкладних заход1в щодо усунення причин 1 умов, що 
спричиняють вчиненню злочишв, правопорушень ьбездоглядност1 неповнол1тшх.

Виконавчий комгпшп, комШя з отки та тклування 
соцкшьного'Захи^ту-нас/лення, ГФ «Вта-Захист». 
20(16 рт

Сшьський голова Д.Ю. Шульган

//



УКРА1НА
Кшвська область Кнсво - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170. с.ВПа-Поштова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: \ 1Та-р 1 «икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

№ 6-78
Р I Ш Е Н НЯ

вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про внесения змш до программ «Турбота».

Розглянувши програму «Безпечне село», керуючись ст.ст.26, 28 Закону 
УкраТни «Про М1 сцеве самоврядування в УкраТш», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити програму «Турбота» з виповщними змшами (додеться).
2. Контроль за в и к о н а н н я м  р 1 ш е н н я  п о к л а с т и  н а  к о . \ п с 1Ю з п и т а н ь/

бюджету, комунальноТ влажности пптань культури, охорони

Д. Ю. ШУЛЬГАН



Додаток
до рТшення сшьськоТ ради 

вщ 28 кв1тня 2016 року № 6-78

Програма “Турбота” на 2016 рж

I. Загальш положения программ.

Програма „Турбота” на територп ВИо -  Поштово! сшьськоТ ради Киево -  
Святошинського району Ки'Твсько'Т обласН на 2016 рж розроблена вщповщно до 
ст. 23 Закону УкраТни „Про мюцев1 державы адмшютраци” (13 наступними 
змшами), Закону УкраТни „Про статус ветерашв вшни та гарантп социального 
захисту” вщ 22.10.1993. № 3551-12, Закону УкраТни „Про ув1чнення Перемоги 
у Великш ВНчизнянш вшш 1941-1945 р.р.” вщ 20.04.2000 №1684-111, Закону 
УкраТни „Про статус 1 соц1альний захист громадян, як1 постраждали внаслщок 
ЧорнобильськоТ катастрофи” вщ 28.02.1991 №796-Х11, вщповвдно до
розпорядження Президента УкраТни вщ 14.09.2000 № 280/200 - рп „Про 
щор1чне проведения ВсеукраТнськоТ благодшно'Т акцн ”Милосердя”, 
розпорядження в.о. голови Киево -  СвятошинськоТ райдержадм1н1страцп вщ 27 
С1чня 2016 року № 63 “Про схвалення проекту змш до районноТ Програми 
«Турбота» на 2016 рж» та 1нших законодавчо-нормативних акт1в, що 
стосуються соц1ального захисту найбшын незахищених категор1й громадян 1 
визначае комплекс заход1в, розробка 1 реал1зац1я яких зд1йснюеться з метою 
вдосконалення виконання завдань щодо сощального захисту населения району.

Характеристика програми “Турбота” 
на територп В1то -  ПоштовоТ сшьськоТ ради на 2016 рж.

Загальна характеристика району:

1 1.1. Чисельнють населения: 3978
1.2. Чисельшсть пенсюнер1в 662
в т.ч.

- за в1ком 545
- 1нвал1д1в Велико!' 

В 1тчизняноТ
В1ЙНИ

4

- учасниюв боЙОВИХ Д1Й 38

- учасниюв в1 Йни 44

- 1НВаЛ1Д1В з дитинства -



- дггей-швалдав до 18-ти
роюв

8

- 1нвал1Д1В В1д загального 
захворювання

20

- с1м” Т загиблих 3

1.3. Малозабезпечеш громадяни 7
1.4. Одиною громадяни 5
1.5. Одиною матер1 11
1.6. Учасники лшвщащУ наслщюв 

ЧорнобильськоУ катастрофи
16

1.7. Постраждал1 внаслщок 
ЧорнобильськоУ катастрофи

27

1.8. Д1ти, постраждал1 внаслщок 
ЧорнобильськоУ катастрофи

14

1.9. Громадян, як! перемщеш з 
тимчасово окуповано'У територй' 
та райошв проведения 
антитерористично'У операщ'У

34

2 Мета Програми Створення необхщних умов для 
вир1шення найбшын гострих 
сощальних проблем 
пенсюнер1в, одиноких, швалдав 
та малозабезпечених с1мей. 
Програма е комплексом заход1в, 
спрямованих на пол1пшення 
добро-буту людей, виявлення 
найбшын не-захищених, 
обездолених, надання Ум 
практично!' допомоги

3 Обсяги кошт1в, необхщних на 
фшансування заход1в:
3.1. учасники АТО 4,0 тис. одноразово
3.2. онко хвор1в 4,0 тис. раз на р1к
3.3. операщУ 2,0 тис. раз на рш
3.4. шш1 1,0 тис. раз на рпс

4 Основн1 джерела фшансування мюцевий бюджет

5 Система оргашзащУ контролю за 
виконання Програми

В1то -  Поштова сшьська рада 
Киево -  Святошинського 
району КиУвськоУ облает!

И. Прюритетшсть завдання Программ:



надання сощальноУ шдтримки а м ’ям з д1тьми: багатод1тним, неповним 
С1М’ЯМ, С1м’ям, де виховуються Д1ТИ -  Ш ВаЛЩ И, Д1ТИ, позбавлеш баТЬЮВСЬКОГО 

пжлування;
- сощальна пщтримка ш валш в р1зних профшв захворювань, сприяння Ух 
професшнш перепщготовщ та працевлаштуванню;
- надання сощальноУ допомоги та шдтримки малозабезпечених пенсюнер1в, 
швалшв, жител1в у випадку складних життевих обставин (необхщнють 
довготривалого л1кування, придбання засоб1в реабштащУ, проведения ремонту 
помешкань у зв’язку з пщтопленням, пожежею та ш.);
- розвиток волонтерського руху;
- розвиток та розширення мереж1 установ соц1ального захисту та перелжу 
послуг по соц1альному захисту одиноких непрацездатних та малозабезпечених 
громадян похилого В1ку.

III. Нормативно-правове забезпечення.

- Закон УкраУни „Про мюцев1 державн1 адм1Н1Страц1'Г’ст.23 ( 1 3  наступними 
змшами);
- Закон УкраУни „Про статус ветерашв В1йни та гарант1У соц1ального захисту” 
вщ 22.10.1993;
- Закон УкраУни „Про ув1чнення Перемоги у Великш В1тчизнян1Й В1ЙН1 1941- 
1945 р . р в щ  20.04.2000 № 1684-111;
- Закон УкраУни „Про статус 1 соц1альний захист громадян, яю постраждали 
внасл1док ЧорнобильськоУ катастрофи” В1Д 28.02.1991 №796-Х11;
- Розпорядження Президента УкраУни вщ 14.09.2000 № 280/2000 - рп. „Про 
щор1чне проведения ВсеукраУнськоУ благод1йноУ акщУ „Милосердя”;
- Постанова КМУ вщ 01.10.2014 № 509 „Про облпс ос1б, яю перем1щуються з 
тимчасово окупованоУ територй' УкраУни та райошв проведения 
антитерористичноУ операцй'”;
- розпорядження в.о. голови Киево -  СвятошинськоУ райдержадмшютращУ в1д 
27 С1 чня 2016 року № 63 “Про схвалення проекту змш до районноУ Програми 
«Турбота» на 2016 р1к».

IV. Заходи та фшансове забезпечення.

Ф1нансове забезпечення Програми здшснюеться за рахунок конгпв 
м1сцевого бюджету. - /

Обсяг щор1чних асигнувань, спрямованих йа /соц1альний захист найб1льш
незахищених пенсюнерт, шваг  ̂
м1Сцевого бюджету.

ся у видатковш частин!

Сшьський голова Д.Ю. Шульган



Додаток
до р1шення сшьськоТ ради 

В1Д 28 квггня 2016 року № 6-78
ЗАХОДИ

ТА Ф1НАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ “ТУРБОТА” НА 2016 Р1К

№
п/п

ЗмЮТ ЗаХОД1В Строк
виконання

фшансове
забезпечення

В1дпов1дальн1 
за виконання

1 2 3 4
4.1 .Оргашзацшно-правове забезпечення

4.1.1 Проводити обстеження матер1ально- 
побутових умов проживания з метою 
вивчення потреб швалщ1в, ветерашв 
вшни та пращ, с1мей 
вшськовослужбовщв, як1 беруть участь 
в антитерористичнш операцп на сход1 
Украши, ос1б, яю перем1щуються з 
тимчасово окуповано’1 територн 
Украши та район1в проведения 
антитерористично1 операц1'Г’, одиноких 
непрацездатних громадян.

ПОСТ1ЙНО КОМ1С1Я

виконавчого
ком1тету з
оп1ки та
п1клування,
соц1ального
захисту
населения

4.1.2 Надання одноразовоТ грошовоТ 
допомоги ветеранам вшни та пращ, 
в’язням концентрацшних табор1в, 
1нвал1дам загального захворювання та 
швалщам по зору та слуху, одиноким 
непрацездатним громадянам,
ОНКОХВОрИМ, Д1ТЯМ-СИрОТаМ, Д1ТЯМ-
швалщам, багатод1тним с1м’ям та 
одиноким матерям, вдовам загинувших 
во1н1в- штернацюналют1в в 
Афган1стан1, с1м’ям 
вшськовослужбовц1в, як1 беруть участь 
в антитерористичн1й операцп на сход1 
Украши, особам, яю перемщуються з 
тимчасово окупованоТ територп 
Украши та район1в проведения 
антитерористичноТ операцй', 
малозабезпеченим громадянам.

ПОСТ1ЙНО 50,0 тис.грн. КОМЮ1Я 3
питань
бюджету,
комунально‘1
власноси,
питань
культури,
охорони
здоров’я та
ОСВ1ТИ

4.1.3
Проводити шформацшно- 
роз’яснювальну роботу серед насе
ления щодо змш або доповнень до 
чинного законодавства Украши з 
питань сощального захисту

ПОСТ1ЙНО Депутати та 
виконавчий 
комитет 
сшьсько*! ради



: 4.1.4 Залучати до волонтерського руху 
молодь для надання допомоги 
одиноким непрацездатним 
громадянам похилого в1ку та 
швалщам

ПОСТ1ЙНО Депутата та 
виконавчий 
комггет 
С1ЛЬСЬК01 ради

4.1.5 Надавати шформацшну допомогу 
швалвдам з числа молод1 щодо 
профор1ентацп та навчання

ПОСТ1ЙНО Депутата та 
виконавчий 
комкет 
сшьсько'Г ради

4.2. Полшшення соц1ально-побутового обслуговування

4.2.1. Охопити сощально-побутовим 
обслуговуванням ус1х одиноких 
громадян ПОХИЛОГО В1Ку, ЯК1 
потребують щеТ допомоги

ПОСТ1ЙНО КОМ1С1Я 
виконавчого 
комкету з 
оп1ки та 
п1клування, 
сощального 
захисту 
населения

4.2.2 Оргашзацш привггання громадян, 
яким виповнилося 100 1 бшыне рОК1В.

ПОСТ1ЙНО 1,0 тис.грн КОМ1С1Я 3
питань
бюджету,
комунальноТ
власност1,
питань
культури,
охорони
здоров’я та
ОСВ1ТИ

4.2.3. Проведения заход1в до Дня 
вшанування учасншав бойових дш на 
територп шших держав, Великодня, 
Дня Перемоги, Дня скорботи 1 
вшанування пам’яН жертв вшни в 
УкраТш, Дня партизансько‘1 слави, Дня 
людей похилого впсу, Дня ветерана, 
Дня швалщ!в, новор1чних та 
Р13ДВЯНИХ свят

протягом
року

45,0тис.грн КОМ1С1Я 3

питань
бюджету,
комунальноТ
власност1,
питань
культури,
охорони
здоров’я та
ОСВ1ТИ

4.2.4. Проведения заход1в по вщзначенню 
Дня вшанування учасник1в лквщацй' 
наслщюв авари на ЧАЕС

травень, 
грудень 

2016 року

18,0 тис.грн КОМ1С1Я 3
питань
бюджету,
комунальноТ
власност1,
питань
культури,
охорони
здоров’я та



0СВ1ТИ

4.2.5. Передплата районно'1 газета 
ветеранам вшни та пращ, швалщам 
по зору та слуху

Протягом
року

СЛльський голова

Г
/

500,0грн КОМ1С1Я
питань
бюджету,
комунальноУ
власностд
питань
культури,
охорони
здоров’я
0СВ1ТИ

та

Д.Ю. Шульган



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

________ В1то-Поштова сшьська рада________
08170. с.ВБа-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-шаП: у1т-р1 Дикг.пе!

6 сес!я 7 скликання

№ 6-79
РТ Ш Е Н Н Я

В1Д 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про затвердження программ «Безпечне село».

Розглянувши проект программ «Безпечне село», керуючись ст.ст.26, 28 
Закону УкраУни «Про М1сцеве самоврядування в УкраУш», сес1я сьтьськоУ 
ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити програму «Безпечне село» (додеться).
2. Контроль за виконанням ршення покласти на комгаю з питань 

дотримання законности охорони громадського порядку, регламенту 
та депутатськоУ етики, благоустрою ^даселених пункт!в ВНо-

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



V
Додат ои 1

до р/шення 6 сеси Што-ПоштовоУ альсько) ради  

VII сплинання за №  6-79 в1д 28.04.2016 року

Програма 

«Безпечне село»

1. Передумови

На фон1 зростання сощально-полггичноТ напруги в нанйй кранй як школи гостро 
постае питания посилення безпеки громадян, забезпечення нормальноГ життед1яльност1 
сщ Вгга-Поштова та Юрхвка та захисту комунального майна 1 майна мешканщв. Виникае 
нагальна потреба у скоординованш, злагодженш робоИ влади та правоохоронних органов 1 
громадських формувань, шдвищенш оперативносп реагування на надзвичайн! та 
небезпечш ситуации При цьому нов1 засоби та методы гарантування безпеки села мають 
обов’язково вщповщати основным вимогам сьогодення -  забезпеченню надшностй 
стшкост1 та безперебшноеп роботи в цшодобовому режимы Села Вгга Поштова та Юр1вка 
Киево-Святошинського району Кшвсько!' обласН мають достатньо розвинену 
инфраструктуру, чисельшсть жител!в збшынуеться кожного року в стшкш динамщй, в 
свою чергу пропорцШно збйльшуеться кшьюсть об’екНв будйвництва, юлькють 
автотранспорту на дорогах населених пунктйв та штенсившсть руху. Кожного року, в 
зв’язку 31 збшынення об’емгв будйвництва на територи Вйто-ПоштовоТ сшьськоТ ради -  
збшынуеться кшькйсть робйтншбв на таких об’екпв, як! зТжджаються з рйзних репонйв 
Украши та перебувають на територи Вйто-ПоштовоТ без реестраци мюця перебування. 
Кр1м того, в зв’язку з проведениям на сход! Украши АТО в населених пунктах 
спостернаеться збшыпення кшькоеп осйб переселенщв зй сходу УкраТни, якй не 
зареестроваш за мйсцем тимчасового проживания надежным чином. Вказаш фактори в 
сукупностй призводять до пщвищення небезпеки мйсцевих жител1в, що вщображаеться у 
збшыпенй випадюв крадйжки майна мешканщв, ДТП, в тому числй ДТП з пшоходами, 
викрадення транспорту, порушення громадського порядку, грабеж1в та завдання тшесних 
ушкоджень з хулнанських мотивов.

Отже необхйдно впровадити конкретш дп направлений на шдвищення рйвня безпеки 
в селах Вйта-Поштова та Юрйвка, а тому програма «Безпечне село» е обгрунтованою, 
доцйльною та необхйдною на сьогодшшнш день.

2. Дослщження та аиалйз

Сьогоднй в Украпп склалась дуже напружена ситуация в зв’язку з проведениям 
антитерористичноУ операцп на сходй крайни та реальною загрозою розв’язання Росййською



Федерашею повномасштабно'Г вшни. На територ11 нашоУ держави спостерюаеться 
збшыпення прояв1В тероризму та сепаратизму, спроб нагштання ситуацп, попршення 
криминогенного стану. Саме тому юнуе нагальна потреба змщнення обороноздатност! та 
посклення заход1в безпеки наших населених пункта.

На сьогодншшш день у селах юнуе багато мюць та об’екта, яю потребують 
посиленого захисту та контрошо над ситуащею. До них вщносяться:

- в’Узди в населеш пункти;
- централью частини сш;

- парки, плопц, скверн, паркшги тощо;
- мюця скупчення людей;
- стратепчш та важлив1 для життед1яльност1 об’екти;
- адмшютративш будовл1, навчальн! та медичш заклади, комунальт та житлов1 

об’екти, шпп громадсыа бущвл! тощо;
- силов! розподшьш станщУ, шпп об’екти шдвшцено'У небезпеки для жител1в;
- автодорожш шляхи, перехрестя та п1шохщ1п переходи;

Слщ зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту сш 
традиц1Йно вважаеться одним з головних завдань м1сцевоУ влади.

Виршення вказаних проблемних питань безпеки передбачае розширення системи 
в1деоспостереження сш, так 1 встановлення сучасних систем, здатних реагувати на 
тривожн1 подо, здшснювати гнтелектуальну обробку зображення, мошторинг середовища, 
забезпечувати контроль ситуац11 та нормальноУ робота систем та обладнання, 
встановлення свштофор1в та обмежувач1в швидкост1, сферних дорожных дзеркал на 
перехрестях з обмеженою видим1стю.

Отже, основн1 складов! системи «Безпечне село» е :
1) Вщеоспостереження за громадськими м!сцями та важливими об’ектами 

С1л -  забезпечуе безпеку громадян, сприяе попередженню порушення 
громадського порядку в мюцях масового скупчення людей, забезпечуе 
захист важливих для життед!яльност1, стратепчних, а також небезпечних 
об’ектгв населених пункта, забезпечуе створення доказовоУ бази у 
випадку зд!йснення правопорушень, здшснюе мониторинг ситуац!У на 
автошляхах М1ста, фжсащя номерних знак1в автомобш1в порушник1в та 
викрадених авто;

2) Ситуацгйний центр -  диспетчерський центр з сучасним обладнанням та 
програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття 
управлшських рдоень, контролю, мон1торингу, обробки, анал!зу 
небезпечних та надзвичайних ситуацщ та шших функций;

3) Автоматичне регулювання руху на дорогах та перехрестях -  
встановлення свпттофору на перехрест1 вулиць ЗвенигородськоУ та 
НабережноУ в с. В т̂а Поштова дасть змогу забезпечити безпечний проУзд 
автомобш1В та руху шшоход^в по даному перехрест!, яке е дуже 
штенсивним. Кр1м того встановлення св1Тлофору по вул. Шевченко в с. 
Юргвка напроти Юр1вськоУ ЗОШ -  забезпечить безпеку тшоходам, 
зокрема д^тей, як1 активно користуються встановленим в даному м!сц1 
наземним нерегульованим св1тлофором.

4) Примусове зниження швидкосп -  обладнання вул. ЗвенигородськоУ в с. 
Вгга-Поштова обмежувач1в швидкост1 дасть змоги забезпечити 
дотримання вод1Ями ШВИДК1СНОГО режиму шд час проУзду по селу В1та 
Поштова, в тому числ! при проУзд1 транспорту по наземним шшохщним 
нерегульованим переходам.

5) Забезпечення обзорност1 на закрити перехрестях -  дасть можлив1сть 
забезпечити безпечнють проУзду на перехрестях з обмеженою видимютю 
руху зустр1чного транспорту.



3. Мета та завдання програми
Мета дано!' Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’екпв сш 

Вгга Поштова та Юр1вка, комунального майна та майна громадян, пщтримка 
нормально!' життед1яльност1 населених пунктов, посилення безпеки дорожнього руху, 
пщвищення ргвня розкриття правопорушень.

Основними завданнями Програми е:
1) Посилення заход1в безпеки та захисту життя 1 здоров’я громадян;
2) Забезпечення стабшьного функцюнування важливих для нормально!' 

життед1Яльност1 об’екНв населения пунктов шляхом впровадження додаткових заходов 
захисту, нагляду та контролю ситуацш;

3) Комплексна взаемод1я, координащя спшьних дш та зусиль влади 1 
правоохоронних оргашв, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, 
злагодженого реагування на надзвичайш поди та загрози штересам кра'ши, 
запобшання та подолання небезпечних ситуацш, збереження спокою та нормально!' 
життед1яльност1 населених пунктов;

4) Забезпечення доступу мюцево!' влади та правоохоронних орган 1 в до шформацп 
з ус!х камер вщеонагляду системи «Безпечне село»;

5) Пщвищення безпеки дорожнього руху, посилення р1вня дисципл1ни учасниюв 
дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо- транспорты по;пТ та небезпечш 
ситуаци;

6) Профшактика 1 попередження злочинносп, здшснення ф1ксацп та збору 
доказово'1 бази при скоенн! правопорушень;

7) Здшснення мошторингу стану об’еюпв благоустрою (прибирания, дотримання 
правил благоустрою тощо).

4. Фшансове забезпечення програми

Фшансування заход!в Програми передбачаеться здшснювати за рахунок 
кошт1в сшьського бюджету, власних кошт!в пщприемств, грант!в, шших джерел 
фгнансування, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фшансування заход1в 
Програми за рахунок к оп т в сшьського бюджету затверджуеться сшьською радою 
в склад! видатюв сшьського бюджету на 2016 рж в розм1р1 -  695 000, 00 грн. 
(пйстсот дев’яносто п’ять тисяч гривень).

5. Заходи (види робН) спрямован! на реал1зац1ю Програми

№ Назва заходу (виду робхт) Термти
1. Розроблення проектно-кошторисно'1 документацн, 

проходження необхщних погоджень та експертиз.
2-3 кв. 2016 року

2. Встановлення свгглофору на перехрест! вулиць 
Звенигородсько!' та НабережноУ в с. В1та Поштова та по 
вул. Шевченко в с. Юр1вка

3-4 кв. 2016 року

3. Встановлення камер вщеоспостереження та обладнання 
пункту контролю та нагляду

3-4 кв. 2016 року

4. Встановлення сферних дзеркал на перехрестях 4 шт. 2 кв. 2016 року
5. Монтування обмежувач1в швидкост! по вул. /  

Звенигородська в с. В:таПошроба. ■ „ / /  /
3-4 кв. 2016 року.

Сшьський голова Шульган Д.Ю.



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170. с.В1та-Поштова. вул. Боярська.4, тел. 251-07-06, код ЕДРГЮУ 04358490

е-таИ: \Ла-р1@икг.пе1:

6 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-80 вщ 28.04.2016 року

с. В1та-Поштова

«Про внесения змш до программ розвитку ф1зичноТ культури та спорту
на 2016 рж»

Розглянувши програму розвитку ф1зичноТ культури та спорту 
на 2016 рж, керуючись Законом УкраТни «Про мюцеве самоврядування в 
УкраТш», сес1я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити програму розвитку ф1зичноф.л культури та спорту 
на 2016 рж з в1дпов1дними змшами (додеться).

2. Контроль за виконанням р1шеннд_докфасти на7 члена виконавчого
ком1тету В1то-ПоштовоТ с1ль<ГькоТ ралдНацы > Д.В.

Д. Ю. ШУЛЬГАН
\> • • :

V

Слльський голова



Додаток 2
до ршення б сесИ Вто-Поштовог стъсъкоЧради 

VII скликання за №  6-80 вгд 28.04.2016 року

Програма
розвитку фЁзичноТ культури та спорту 

на 2016 рж

Вга - Поштова 2016



1. Актуалыпсть.

Ф1зична культура та спорт (в тому числ1 спортивний туризм) е важливою складовою 
процесу повноцшного розвитку людини та и виховання, д1евим засобом профшактики 
захворювань, шдготовки до продуктивно! прац!, захисту Батьювщини, забезпечення творчого 
довголггтя, оргашзацн змютовного дозв1лля, запобшання антагромадським проявам та 
загального 1 продуктивного розвитку громади.

Враховуючи посилення загрозливих тенденцш зниження р1вня здоров’я, в тому числ1 
дней та молод1, ф1зична культура та спорт е найбшып економ1чним та ефективним засобом 
профшактики захворювань населения, збереження тривалосп активного життя, шдвищення 
працездатность

У селах Вгга Поштова та Юр1вка проводиться значна робота, спрямована на стабшзацпо 
розвитку масово'У фгзичног культури та спорту. Недооцшюються можливосп ф13ичноТ культури 
у формуванш здорового способу життя та змщненш здоров’я населения, профшактищ 
шкщливих звичок, передушм серед молодь

1снуе потреба у проведенш яюсних змш у сфер! ф1зично1 культури та спорту на основ! 
використання сучасних пщход1в, об’еднаних зусиль защкавлених оргашзацш та широких 
верств населения.

Програма розвитку ф13ично'1 культури та спорту (дагп -  Програма) в селах В1та Поштова 
та Юр1вка Киево -  Святошинського району КшвськоТ облает! спрямована на створення 
сприятливих умов для розвитку масових вид1в спорту, зокрема футболу та волейболу, 
оргашзацй зм1стовного дозв1лля за М1сцем проживания та в мюцях масового в1Дпочинку 
населения, визначае необх1дн1 змгни у шдходах сусп1льства до змщнення здоров’я людини як
НаЙВИЩО'1 ГумаН1СТИЧН01 ЦШНОСП Та пр10рИТеТН0Г0 НапрЯМу Д1ЯЛЬНОСТ1 В1Т0-П0ШТ0В01 С1ЛЬСЬК01
ради та виконавчого ком Нету на 2016 рш.

2. Мета та заедания.
Метою Програми е реалхзащя першочергових 1 перспективних заход1в, спрямованих на 

створення належних умов для розвитку масових вид! в спорту, орган!зацп змютовного дозв!лля 
за М1сцем проживания та в мюцях масового вщпочинку яю стануть основою пол1пшення 
здорового способу життя та рухово!’ активноеп М1сцевих жител1В.

Основним заеданиям  Програми
- впровадження д1ево1 системи ф1зкультурноТ просв1ти населения, яка б сприяла 

формуванню традицш 1 культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залученню 
громадян до активних занять ф1зичною культурою 1 спортом;

- впровадження ефективних форм 1 засобгв ф1зкультурно-спортивнох д1яльност1 та вид1в 
спорту з урахуванням мюцевих I репональних особливостей, економ1чних фактор1в на 
розв’язання приоритетно']' проблеми змщнення здоров’я м1сцевого населения;

- реформування орган1защйних основ фхзкультурно-спортивного руху, стимулювання 
створення широко! мереж1 ф1зкультурно-спортивних клуб1в, як1 б забезпечили належне 
проведения спортивно-оздоровчоУ робота, розвитку масових вщцв спорту, зокрема футболу та 
волейболу;

- збереження наявноУ, з подальшим удосконаленням, матер1ально-техшчноУ бази, 
полшшення умов й функцюнування, визначення перспективних напрям1в розвитку;

- удосконалення системи пщготовки зб1рних команд, спортивного резерву, шдвищення 
якост1 функцюнування дитячо-юнацько! спортивних секц1Й та клуб1в;

- визначення та задоволення репональних потреб у квагнфпсованих кадрах, П1двищення 
профес1онал13му фах1вц1в ф1зичного виховання 1 спорту.

3. Основш напрями реалгзаци.
1. Ф1зичне виховання та ф13культурно-оздоровча робота у навчально-виховнш сферь
2. Ф1зкультурно-оздоровча робота у виробничш та соц1ально-побутов1Й сферах.
3. Спортивна Д1ЯЛЬШСТЬ, В ТОМу ЧИСЛ1 ДИТЯЧа СПОртИВНа Д1ЯЛЬН1СТЬ.
4. Спортивна Д1яльнють населения 13 специф1чними профес!йними та фтзичними



характеристиками.
5. Система забезпечення розвитку галузг

4. Заходи спрямоват на реалЁзащю Програми

№ Назва заходу Щдпов1далыа Термши
Ф1зичне вихования та фгзкулътурно-оздоровча робота у навчально-виховнш сферг

1. Перев1ряти стан оргашзацп занять з ф1зично! культури 
у Юр1вськш ЗОШ.

Юр1вська ЗОШ, 
виконком.

Протягом
року

2. Забезпечити ефективну роботу з проведения 
р1зномаштних багатоступеневих спортивно-масових 
заход1в та змагань в Юр1вськш ЗОШ

Виконком, 
Юр1вська ЗОШ,

Протягом
року

3. Забезпечити залучення до занять ф1зичною культурою 
та спортом на пшьгових умовах дггей-сиргг, д1тей- 
швалццв, д1тей 13 малозабезпечених та багатод!тних 
С1мей.

Виконком, 
Юр1вська ЗОШ.

Протягом
року

Ф1зкультурно-оздоровча робота у  виробничш та сощалъно-побутовш сфе пах.
Рекомендувати кер1вникам п1дприемств та установ 
створювати умови для вщпочинку, проведения 
реаб1л1тац1йних та професшно-прикладних занять у 
режим! робочого дня, профшактичних занять 
ф1зкуЛЬТурНО-СПОрТИВНОГО спрямування, у тому ЧИСЛ1 
орган1зацй спортивно-оздоровчого туризму.

Пщприемства та 
оргашзацп.

Протягом
року

5. Проводите на вс1х п1дприемствах та в орган1зац1ях 
ф1зкультурно-оздоровчу роботу.

Шдприемства та 
орган1зац11.

Протягом
року.

6. Забезпечити збереження, догляду та розвитку 
шфраструктури ф1зкультурно-оздоровчо'1 та спортивно!' 
робота за м1сцем проживания.

Виконком. Протягом
року.

7. Сприяти створенню та функцюнуванню ф1зкультурно- 
спортивних товариств.

Виконком. Протягом
року.

Спортивна Ыялыйсть.
8. Проводите комплексн! спортивн1 заходи за програмою 

спартак1ад школяр1в, дитячих, юнацьких 1 молод1жних 
1гор, спартакиад, мюцевих спортивних 1гор зпдно 
м1сцевого, районного та обласного календархв масових 
заход1в.

Виконком,
спортивш

орган1зацй.

Протягом
року.

9. Забезпечувати на р1вн1 сучасних вимог шдготовку 
спортсмен1в з вид!в спорту та !х виступи на 
чемшонатах 1 змаганнях р1зного р1вня.

Виконком,
спортивш

оргашзацп.

Протягом
року.

10. Забезпечувати збереження та шдвищувати ефективн1сть 
Д1ЯЛЬНОСТ1 спортивних гуртк1в та секц1й, пщтримувати 
та зм1цнювати !х матер1ально-техн1чну базу.

Виконком,
спортивш

оргашзацп.

Протягом
року.

11 . Сприяти формуванню системи спортивних клубов та 
команд р1зних форм власност! та забезпечувати !х 
функц1онування.

Виконком,
спортивш

оргашзацп.

Протягом
року.

V. Матерхально-фшансове^абезпечення
Встановити, що видатки для вшсвйаштя^Тр^Прог^ами складають 275 000,00 (двютг 

С1мдесят п’ять тисяч ) грн.

Сшьський голова Шульган Д.Ю.



Додаток 2
до ршення б сесп Вто-ПоштовоХ стъсъкоХради 

VII скликання за №  6-80 в'и) 28.04.2016 року

План проведения 1 фшансування захо/йв 
Программ розвитку фЁзичноУ культури та спорту на 2016 рш

№ Стаття витрат РоЗМЁр
запланованих 
витрат, грн.

1. В итрати  н а  ПЩТрИМКу Д1ЯЛЬНОСТ1 1 ф ун к ц ю н ув ан н я  сп о р ти в н и х  
ОргаН13аЦ1Й, сек ц ш , КЛубЁВ, ЩО ЗДШСНЮЮТЬ СВОЮ Д1ЯЛЬН1СТЬ н а  
тер и тор п  В 1ТО -П ош тово1 С1льсько 1 ради , в то м у  ч и сл 1 й  витрати  
н а оп л ату  п ращ .

8 0 0 0 0 ,0 0

2. П щ три м к а та  р озв и т ок  волей больн ог к ом ан ди , в т о м у  числг 
витрати н а  п р и дбан н я  1гровоТ ф ор м и , сп ор ти в н ого  1н вен тар ю .

2 0 0 0 0 ,0 0

3. П 1дтримка та  р озв и т ок  ф утбольног к ом ан ди , в т о м у  ч и сл 1 

витрати н а  п р и дбан н я  1гр о в о 1 ф ор м и , сп ор ти в н ого  1н вен тар ю .
4 0 0 0 0 ,0 0

4. П щ трим ка та  р озв и ток  ди тя ч ого  ф у тб о л у , в т о м у  ч и сл 1 витрати  
н а  п р и дбан н я  1гр о в о 1 ф ор м и , сп ор ти в н ого  1н вен тарю .

2 5 0 0 0 ,0 0

5. Б уд1вництво та  р ек он стр ук щ я  сп ор ти в н и х  м ай дан ч и к 1в на  
тер и тор п  В гго -П о ш т о в о 1 сш ьськ о 1 ради

4 0 0 0 0 ,0 0

6. У трим ан ня 1СНуЮЧИХ сп ор ти в н и х  о б ’еКТ1В, В т о м у  ЧИСЛ1 
СТаД10Н1В

1 5 0 0 0 ,0 0

7. О рган 1зац 1я т а  п р о в ед ен и я  сп ор ти в н и х за х о д 1в, зм агань , 
спартак1ад, т о щ о . / 1

1 5 0 0 0 ,0 0

8. П р и дбан н я  сп о р ти в н о -ту р и сти ч н о го  обладнХ нря / 4 0  0 0 0 , 0 0

СЁльський голова Шульган Д.Ю.



У кра'Гна

КиУвська область Киево-Святошинський район

В1то-Поштова сшьська рада
08170. с.Вйа-Поштова. вул. Боярська, 4. тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ 04358490

Е-таН: УкаЛЧйикг.пе!:

6 сес1я 7 скликання 

РШ1ЕННЯ

№ 6-81 В1Д 28.04.2016року

«Про внесения змш до Положения «Про прем1ювання»

Вщповщно до статтей 26, 6] Закону УкраУни «Про мюцеве
самоврядування в УкраУш», статтей 15, 21 Закону УкраУни «Про службу в 
органах мюцевого самоврядування», Постанови Кабшету Мш1стр1в УкраУни 
В1Д 09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати 
пращ пращвникам апарату оргашв виконавчоУ влади, мюцевого 
самоврядування та Ух виконавчих оргашв, оргашв прокуратура судд1в та 
шших оргашв», наказу Мшютерства пращ УкраУни вщ 02.10.1996 № 77 
«Про умови оплати пращ робНниюв, зайнятих обслуговуванням орган 1 в 
виконавчоУ влади, мюцевого самоврядування та Ух виконавчих оргашв, 
оргашв прокуратури, судд1в та шших оргашв», з метою забезпечення 
стимулюючоУ рол1, премй’ щодо шдвшцення в1дпов1дальност1 ПраЦ1ВНИК1В 
за виконання ними посадових обов’язювта бшьш вимогливого шдходу до 
особистого внеску кожного пращвника у здшснення своУх повноважень 
сес1я Вйо-ПоштовоУ сшьськоУ ради -

В И Р I Ш И Л А :

1. Затвердите Положения про п решил ванн 
апарату сшьськоУ ради 1 техничного п 
редакщУ (додаток №1 е йото/ зевщт мно

Сшьський голова



Додаток №1 
до р1шення 6 сесп 7 скликання 

ЕЙто-ПоштовоГ альськоТ ради 
В1Д 28.04.2016 року №6-81

П О Л О Ж Е Н И Я
про премпювання сГтьського голови, прац1вник1в апарату сшьсько'Т

ради I техшчного пращвника
Положения про пре\пювання сшьського голови, прашвнишв апарату 
сшьсько’Т ради 1 техшчного прашвника розроблено на шдстав1 статей 15, 
21 Закону УкраТни «Про службу в органах мюцевого самоврядування» та у 
вгдповщност! до постанови Кабшету МшютрЁв УкраТни в1д 09.03.2006 року 
№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праш прашвнишв 
апарату оргашв виконавчоТ влади, оргашв прокуратури, суд1в та шших 
оргашв», наказу Мшютерства праш УкраТни в1д 02.10.1996 року №77 «Про 
умови оплати праш роб1тник1в зайнятих обслуговуванням орган1в виконавчоТ 
влади, м1сцевого самоврядування та Тх виконавчих оргашв, орган1в 
прокуратури, суд1в та шших оргашв» та у в1дпов1дност1 до шших 
нормативно-правових акт1в УкраТни та колективного договору з метою 
заохочення сшьського голови та прашвниктв сшьсько'Т ради за 
1н1ц1ативн1сть, творчкть в робот!, добросов1сне виконання посадових 
обов’язк!в 1 завдань шляхом урахування Тх особистого внеску в загальш 
результати роботи.

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Прем1ювання с1льського голови, прашвниюв апарату сшьсько'Т ради та 
техн1чного прашвника зд1Йснюеться в межах фонду премповання, фонду 
оплати прац1 та економп фонду оплати прац1.
1.2. У раз1 економп фонду оплати праш на юнець поточного року, з 
урахуванням особистого внеску, С1льському голов1, прац1вникам виконавчого 
апарату та робкникам, зайнятим обслуговуванням ради може бути виплачена 
одноразова прем1я за результатами роботи в поточному рош за рахунок 
утвореного фонду прем1ювання, економп фонду премтовання, економп 
фонду зароб1тноТ плати.
1.3. Прем1я прац1вник!в сшьсько'Т ради здшснюеться в1дпов1Дно до Тх 
особистого внеску в загальш результати роботи за шдсумками роботи за 
попередн1Й м1сяць.
1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливоТ роботи або з 
нагоди ювшейних та на честь святковнх дат з урахуванням особистого внеску 
сшьському голов1, апарату с1льськоТ ради \ техн1чному прац1внику меже 
бути виплачена одноразова прем1я.



2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМ1ЮВАННЯ
2. Е Фонд прем1ювання утворюеться у розлпрах, визначених постановою 
Кабшету Мш1стр1в Укра'Уни В1Д 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати пращ пращвнишв апарату оргашв виконавчоУ 
влади, оргашв прокуратури, суд1в та шших оргашв».

3. ПОКАЗНИКИ ПРЕМ1ЮВАННЯ I РОЗМ1Р ПРЕМН
3. Е За результатами робота за М1сяць розм1р прем1У визначаеться за такими 
показниками:

- виконання заход1в, передбачених планами роботи ради та планами 
робота виконавчого апарату ради;

- виконавська дисциплша (своечасне, яюсне 1 точне виконання доручень 
сшьського голови та шших вищестоящих оргашв);

- трудова дисциплша (дотримання Е1равил внутр1шнього трудового 
розпорядку):

- виконання у повному ООСЯ31 функщональних обовязюв, вимог 
посадовоУ шструкцй з урахуванням особистоУ 1шщативи, творчого шдходу 
до праш та ГУ ефективностй

- систематична робота над шдвищенням професшного р1вня.
3.2. Прем1ювання прашвникчв апарату с1льськоУ ради та техпращвнищ 
зд1Йснюеться щом1сячно за результатами роботи за попереднш м1сяць у 
розм1р1, визначеному розпорядженням с1льського голови у визначених 
в1дсотках до посадового окладу у межах фонду зароб1тноУ плати та економГУ 
по ньому.
3.3. Прелпювання с1льського голови зд1 1 1 снюеться щом1сячно за результатами 
роботи за попереднш М1сяць (починаючи з С1чня поточного року) у розм1рй 
встановленому р1шенням сесГУ сыьсько’У ради у межах фонду зароб1тно'У плати 
та економГУ по ньому.
3.4 За розпорядженням с1льського голови прац1вники апарату сшьсько'У 
ради можуть прем1юватися до професшного (День м1сцевого 
самоврядування) та державних свят.
3.5. Прем1ювання зд1Йснюеться в межах фонду прем1ювання та економй' 
фонду оплати прац1. Конкретний розм1р прем1ювання окремого прац1вника 
визначаеться розпорядженням сшьського голови.
3.6. Премй' не виплачують за час в1дпусток, тимчасово'У непрацездатност!, 
навчання з метою шдвищення квал1ф1кацТУ, в т.ч. за кордоном, а також в 
шших випадках, коли згщно з чинним законодавством виплати проводяться 
виходячи 13 середньо'У зароб1тно'У плати.
3.7. У раз1 невиконання або несвоечасного виконання завдань пращвниками 

апарату сшьсько'У ради та техпращвницею, порушень ними трудово'У 
дисциплши, розм1р визначено'У премй' зменшуеться, або пращвник 
позбавляеться прем11 в повному розм1р1 за розпорядженням с1Льського 
голови.
3.8. У раз1 невиконання або несвоечасного виконання завдань сшьським 

головою, пропозиц!! щодо зменшення йому розм1ру премй' або 'ГУ



позбавлення подаються депутатами або членами виконавчого ком1тету 
сшьськоТ ради на засщання ради, де приймаеться вщповщне р1шення.
3.9 Протягом строку дисциплшарного стягнення прем1я пращвнику чи 

сшьському голов1 не виплачуеться.
3.10. У раз1 невиконання у встановлеш термши завдань з причин, ню не 

залежать вщ виконавця, розм1р преми не зменшуеться. ГИдставою для 
визнання причин поважними е вщповщш довщки, шин документи, показания 
св1дк1в, а також шип аргументоваш 1 шдтверджеш фактами пояснения 
виконавця викладеш у пояснюючш зап и сщ ./^

4. ТЕРМ1НИ ПРЕМ1ЮВАННЯ/
4.1. Прем1я за результати погшр^днього мюяця виплачуеться разом 13 

зароб1тною платою поточногугАпсяця. /

Сшьський голова Д.Ю. Шульган



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРГТОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-82 вщ 28.04.2016 року

с. ВИа Поштова

«Про надання дозволу на виготовлення проектноТ документацн добудови
Юр1вськоТ ЗОШ 1-Ш ступешв»

Заслухавши сшьського голову Шульгана Д.Ю., який зачитав лист 
В1дд1лу осв1ти Киево-Святошинсько1 районноТ державноТ адм1Н1страц11 про 
надання дозволу на виконання роб1т по проектуванню добудови Юр1вськоТ 
ЗОШ 1-Ш ступен1в, керуючись Законом Украши «Про М1сцеве 
самоврядування в У крапп», сес1я сшьсько'1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Замовити виконання робН по проектуванню добудови актово'1 зали 
та додаткових класних прим1щень Юр1всько1 ЗОШ 1-Ш ступен1в та 
реконструкщУ шк1льного стад1ону.

2. Доручити виконавчому комтгету В1то-Поштово1 с1льсько'1 ради 
укласти В1ДПОВ1ДН1 договори на проектування з проектними

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_____________ В1то-Поштова сшьська рада_____________
08170, с.Впа-Поштова, вул. Боярська.4. тел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таП: \ка-р] а икг.пе!

6 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-83 вщ 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про внесения змш до штатного розпису комунального тдприемства В1то-
ПоштовоТ сшьсько'Т ради «ВВа»

Заслухавши директора комунального пщприемства «В1ТА» В1то- 
ПоштовоТ сшьськоТ ради Глушаницю В.А., який допов1в про необх1дн1Сть 
внесения зм1н до штатного розпису комунального шдприемства «В1ТА», 
керуючись Законом Укршни «Про М1сневе самоврядування в Укра1Н1», сес1я 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити штатний розпис комунального шдприемства ВНо- 
Поштово1 с1льсько1 ради «В1та» з в1дпов1дними зм1нами з 18.03.2016 
року (додаток е невщ’емною частиною цього р1шення).

2. Контроль за виконанням даного р1шення покласти на директора 
комунального тдприемства Ейто-Поштово!' сшьськоТ ради «В1та» 
Глушаницю В.А.

Сшьський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ КП «В1ТА» вщ 18.03.2016р. Аг°6

ШТАТНЫЙ РОЗПИС

Комунального шдприемства ВЫо-ПоштОвоУ с1Льсько1 ради «В1ТА»

Вводиться в Д1Ю з 18 березня 2016 р.

№
з/п

Назва структурного
П1ДрОЗД1Лу

Посада К1ЛБК1СТ
Ь

штатних
одиниць

Посадов1
оклади,

грн.

Надбавки,
грн.

М1сячний
фонд

заробгтноТ 
плати, грн.

1 А д м 1Н1страц 1Я Директор 1 6250,00 - 6250,00
2 Бухгалтер1я Г ОЛОВНИЙ

бухгалтер
1 6250,00 6250,00

~»д Г осподарський 
В1ДД1Л

М айстер по 
благоустрою

1 3800,00 3800,00

4 Господарський
В1ДД1Л

М айстер по 
благоустрою

1 3800,00 - 3800,00

5 Господарський
В1ДД1Л

М айстер по 
благоустрою

1 3800,00 3800,00

6 Т ранспортний %1ДД1Л ВоД 1Й
автотранспортних

засоб1в

1 5000.00 5000,00

7 Транспортний В1ДД1Л Вод1й
автотранспортн их 

засоб1в

1 4500,00 4500,00

8 Транспортний В1ДД1Л Експедитор 1 1900,00 - 1900,00

УСЬОГО: ___ 35300,00 - 35300,00

ПОГОДЖЕНО:

В1то-Поштовий альський голова

РОЗРОБЛЕНО:

Головний бухгалтер КП «В1ТА)

Д.Ю. Шульган



УКРАША
Кшвська область Киево - Святошинський район

_____________ Вгго-Поштова сшьська рада_____________
08170. с.ВИа-Поштова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р! @икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-84 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про збшьшення статутного кашталу Комунального шдприемства 
В1то-Поштово1 С1льськ01 ради «В1та».

Заслухавши директора Комунального шдприемства В1то-ПоштовоТ 
сшьськоУ ради «В1та» Глушаницю В.А., який допов1в про необхщшсть 
збшьшення статутного кашталу, керуючись Законом УкраТни «Про мкцеве 
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Збшьшити статутний каштал Комунального шдприемства В1то- 
Поштово'Г сшьськоУ ради «В1та» на 80 000 грн. та затвердити 
статутний каштал у розм1р1 2 030 000 грн.

2. У зв’язку 31 збшыненням статутного кашталу внести вщповщш 
змши до Статуту Комунального шдприемства В1то-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради «В1та» та затвердити Статут шдприемства у новш 
редакщ'У.



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

________Вгго-Поштова сшьська рада________
08170, с.ВНа-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490

Е-таП: Ука-Р1@икг.пе1:

6 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я

№ 6-85 28.04. 2016 року

"Про внесения зм ш  до бюджету Вгго-ПоштовоТ сшьськоТ ради на 2016 р1к."

Керуючпсь ст.ст.26,28 Закону УкраЁни "Про >нсцеве самоврядування в Украши" ст.78
бюджетного кодексу Украши "Про виконання бюджету", сес1я сшьськоТ ради,-

ВИР1ШИЛА:

1. В зв’язку з приведениям р1чного розпису В1то-Поштового сшьського 
бюджету до вимог бюджетного Кодексу УкраТни провести наступш 
змши:

Зменшити дох1дну частину загального фонду по 
ККД 19010100 -6000,ООгрн.

Зменшити видаткову частину загального фонду по 
КФК 100203 КЕКВ 2240 -6000,ООгрн.

Збшьшити дохщну частину спец1ального фонду 
ККД 19010100 +6000,ООгрн.

Збшьшити видаткову частину спещального фонду по 
КФК 240604 КЕКВ 2240 +6000,ООгрн

2. Установили профщит загального фонду сшьського бюджету у сум1 
830 000,ООгрн.,напрямком використання якого визначити передачу 
кошт1в 13 загального фонду с1льського бюджету до бюджету розвитку 
(спец1ального фонду).

3. Установили дефщит спец1алыюго фонду с1льського бюджету у сум1 
830 000грн.,джерелом покриття якого визначити надходження к о п тв  13 
загального фонду до бюджету розвитку (спещального фонду).

4. Зменшити видаткову частину загального фонду сшьського бюджету по КФК 
250102 КЕКВ 9000 на суму 830 000,ООгрн.



5. Збшьшити видаткову частину спещального фонду сшьського бюджету за 
рахунок передач! к о п тв  13 загального фонду до спещального фонду 
(бюджету розвитку),на суму 830 000,00грн.а саме:

КФК 010116 КЕКВ 3110 +30 000,ООгрн.
КФК 100203 КЕКВ 3132 +400 000,00грн.
КФК 150101 КЕКВ 3122 +400 000,00грн.

6. Провести перерозподш видатково‘1 частини загального фонду сшьського 
бюджету, а саме:

КФК 010116 КЕКВ 2210+35 000,ООгрн.
КФК 250102 КЕКВ 9000 - 35000,ООгрн.

7. Збшьшити видаткову частину загального фонду сшьського бюджету за 
рахунок залишку к о п тв  загального фонду станом на 01.01.2016р. на суму 
1 381 540,ООгрн. 
а саме:

КФК 010116 КЕКВ 2111 +260 000,ООгрн. 
КФК 010116 КЕКВ 2120 +58 000,ООгрн. 
КФК 010116 КЕКВ 2240+40 000,ООгрн. 
Разом по КФК 010116 +358000,ООгрн
КФК 090412 
КФК 100203 
КФК 100103 
КФК 091108 
КФК 130112 
КФК 130112

КЕКВ 2730 +200 000,ООгрн. 
КЕКВ 2240 +300 000,ООгрн. 
КЕКВ 2610 +243 540,ООгрн. 
КЕКВ 2282 +200 000,ООгрн. 
КЕКВ 2210 +40 000,ООгрн. 
КЕКВ 2240 +40 000,ООгрн.

8. Збшьшити видаткову частину спещального фонду сшьського бюджету для 
поповнення статутного кашталу КП «В1ТА» за рахунок залишку к о п тв  
загального фонду станом на 01.01.2016р. шляхом перерахування ко п тв  на 
рахунок вщкритий у комерцшному банку в сум1 80 000,ООгрн. 
а саме:
КФК 180409 КЕКВ 3210 +80 ОООгрн.

9. Внести змши до штатного розпису.
Ю.Створити в1дд1л з двома вакантними посадами державних реестратор1в.
11.Затвердите програму «Еколопя».
12.Затвердите програму «Оздоровления та вщпочинку»
13. Внести змши до програм: «Безпечне селр»; «Турбота»; «Спорт».
14. Внести змши до додатк1в;]\|21,2,3,4 до рилеиуя сесп «Про В1то-Г1оштовий 

сшьський бюджет на 2016 р1к».’

Сшьськин голова Шульган Д.Ю.



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170. с.Вна-Поштова, вул. Боярська.4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: \ 11а-р1 @икг.пс1

Заслухавши депутата ВПо-ПоштовоУ сшьськоУ ради Дубину Вжтора 
Васильевича, який запропонував придбати для потреб ВВо-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради ст1льц1 та В1шалки, керуючись Законом УкраУни «Про М1сцеве 

самоврядування в УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, -

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-86 В1Д 28.04.2016 року

с. ВНа-Пошгова

«Про закуп! влю стшьщв та в1шалок»

ВИР1ШИЛА

1. Здшснити для потреб ВПо-ПоштойоУ сшьськоУ ради закушвлю 55 
стшьшв та 2 В1ша.

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРАША

Кшвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова слльська рада

08170. с.Впа-Поштова. вул. Боярська, 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-87 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова

«Про надання дозволу на розробку проектноТ документацп (шляхом викупу) 
ТОВ «Ст-Груп» земельно! дшянки площею 0.40 га в с.Юргвка по вул. Наберсжна»

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою вщповщальшстю «Ст-Груп» 
щодо викупу земельно! дшянки на тдсгав 1 договору оренди. керуючись ст.ст. 127. 128 
Земельного кодексу Украши, ст. 26 Закону Украши «Про мНцеве самоврядування в 
Украпп». а також враховуючи пропозицй' поснйпо! ком1с1ею з питань м1стобудування. 
архНектури, земельних ресурав та адмш1стративно-тер1тор1ального устрою . сеИя 
сшьсько! ради,-

В И Р I Ш И Л А :

1. Надати дозвьт на зб!р 1 пщготовку матер1агпв щодо викупу земельно! дшянки гид 
розмщення виробничо! бази, площею 0.40 га по вул. Набережна в е.Юр1вка Впо- 
Поштово! сшьсько! ради. Кшвсько! область що иеребувае в орешй у ЗОВ «Ст-Груп» 
на гпдстав! договору оренди земельно! дшянки вщ 25.05.2015 р. № 4787.

2. Рекомендувати ТОВ «Ст-Груп» звернутиеь до ф1зично! або юридично! особи, яка мае 
лщенз1ю на виконання роб1т з експер тно! грошово! ощнки земельно! дшянки. 
Взаемовшносини замовниюв 1 розробникш документацп 13 землеустрою регулюються 
законодаветвом Украши 1 договором.

3. П1сля отримання позитивного висновку землевпорядно! експертизи 1 оловному 
управлшню Держгеокадастру Кшвсько! облает! гйдготовлеш матер1ати надати на 
затвердження до ВПо-Пощтево! сшьсько! оади.

4. Контроль за виконанням иього решения покласти нд, поетйш\ комЮю з питань 
\пстоб> дування. арх!тектури. земел 
устрою.

Слльський голова / Д. Ю. ШУЛЬГАН

в та адмппстративно-тертгорщшьного



УКРА1НА

КиТвська область Киеве - Святошинський район 

ВНо-Поштова сшьська рада

08170. с.Впа-Поштова, вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-РЩикг.пе(

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6 - 8 8  вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
" Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно’/ 

дш янки шд буд1вництво 1 обслуговування житлового будинку. господарських 
буд1вель та споруд у власшсть Чуркш ш  Свгглаш Стан1слав1вн 1 по вул. Боярська,

14, в с. ВНа-Пош това "

Розглянувши заяву гр. ЧуркшоУ СвНлани Сташслав1вни. щодо надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою для передач! земельно/ дшянки т д  будгвництво та 
обслуговування житлового будинку. господарських буд1вель та споруд у власшсгь 
площею 0.2413 га по вул. Боярська, 14 в с. Вгга-Поштова Што-ПошговоУ с!льсько/ 
ради, Ки/всько/ облает!, керуючись ст. 12. 33, 118. 121. 122. 186. 186-1 Земельного 
Кодексу УкраТни. ст. 50 Закону Укра/ни «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закон} Укра/ни 
«Про М1сцеве самоврядування в Укра/ш», сееля с1льсько/ ради. -

В И Р 1 Ш И З А :

1. Надати дозв1л Чурюнш Св!тлан! Стан!слав1вн! на розробку проекту землеустрою 
щодо передач! земельно/ дшянки гид буд1вництво та обслуговування житлового 
будинку, господарських буд1вель та споруд площею 0,2413 га по вул. Боярська. 14 
в с. ЕЙта-Поштова ЕЙто-ПоштовоУ сшьсько/ ради, Ки/всько/ облает!.

2. Рекомендувати Чурк1Н1Й С. С. звернутись до ф!зично/ або юридично/ особи, що с 
розробником документащ/ 13 землеустрою зг1дно ст. 26 Закону Укра/ни «Про 
землеустр1Й». Взаемовщносини замовнишв ! розробник1в документагп/ !з 
землеустрою регулюються законодавст1ЮМ Укра/ни 1 договором.

3. ГПсля погодження документацп в устаповлспомУ закоугом порядку подаги и на 
розгляд до ВПо-ПоштовоУ сшьсько/ рада.

4. Даний дозв!л не дае упр^ьцаоеВ бспнТД е^ ьно/ д1лянки до винесення п меж в 
нату р! (на м!сцсв6стт) та держДГщл)/ рс' С]ра1ыт [рава/в.тасностт на земс.т!,н\ дшянк;..

Сдльський юловй Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район 

ВИо-Поштова слльська рада

08170, с.Вйа-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-РЩикг.пе!

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6 - 8 9  вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
" Про надання дозволу на розробку проект} земле} строю для передач! земельно/ 

делянки шд буд1внпцтво 1 обслуговування житлового будинк}. господарських 
буд1вель та споруд у власшсть Петренко М. А. по вул. Шевченка. 23. в

с. Вгга-Поштова “

Розглянувши заяву гр. Петренко Матрони Андрпвни про надання земельно/ 
Д1лянки шд 6} д1вництво 1 обслуговування житлового будинку. господарських 
буд1всль та сноруд площею 0,1655 га по в}л. Шевченка, 23 в с. Вгга-Поштова В1 го- 
Поштово/ сельсько/ ради. Ки/всько/область керуючись ст. 12 ,33 . 118. 121, 122, 186. 
186-1 Земельного Кодексу Укра/ни, ст. 50 Закону Укра/ни «Про зем.теустрш». с г. 
26, 33 Закону Укра/ни «Про мКиеве самоврядування в Украпн». сес1я сельсько/ 
ради, -

ВИ Р 1 Ш И Л А :

г>.

Надати дозвьт Петренко Матрош Андрпгш на розробку проекту землеустрою пюдо 
передач! земельно/ делянки площею 0,1655 га по вул. Шевченка. 23 в с.Вгга-Поштова 
ВПо-Поштово/ сшьсько/ ради. Ки/всько/ области
Рекомендувати Петренко М. А. звернутись до ф1зично/ або юридично/ особи, що с 
розробником документацй 13 землеустрою зпдно ст. 26 Закону Укра/ни «Про 
землеустрш». Взаемовщносини замовниклз I розробниклв документацй п землеустрою 
регулюються законодавством Укра/ни 1 договором.
1Псля погодження документацй в устаповледому законом порядку подати и на 
розгляд до ВНо-Поштово/ сшьсько/ ради.

4. Даний дозвьт не дас права на 
(на мюцевосп) та державно/

до винесення п меж в натур!
л^Звмельну делянку.

У --Ау ощ
1 Ю. ШУЛЬГАНСшьський голова



УКРА1НА

КиТвська область Киева - Святошинський район  

Вгго-П ош това сшьська рада

08170, с.ВЕа-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Г-таП: Ука-РЬДикг.пе!

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-90 В1Д 28.04.2016 року

с.Шта-Поштова
“ 11ро надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно!'

Д1лянки ш д буд1вництво 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
будгвель та споруд у власшсть Л итинськш  Е. В. по вул. Васильювська, 11 кв.2. в

с. Ю р1вка "

Розглянувши заяву гр. ЛитинськоТ Елти Володимир1вни. щодо надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою для передач! земельно!' дглянки шд буд!вництво та 
обслуговування житлового будинку. господарських буд1вель та споруд у власн!сть 
площею 0.07 га по вул. Васильювська. 11 кв. 2 в с. Юр1вка ВВо-ПоштовоУ сшьськоТ 
ради. КиТвськоТ облает], 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 мгеневе самоврядування в У крапп», селя сшьськоТ ради. -

В И Р I III И Л А :

1.

4.

Надати дозвш Литинськш Е. В. на розробку проекту землеустрою щодо передач! 
земельно!' дшянки шд буд1вництво та обслуговування житлового будинку. 
господарських буд I вель та споруд площею 0.07 га по вул. Васильк!вська. 11 кв. 2 в 
с. Юр1вка Впо-ПоштовоУ сшьськоТ ради. Ки'ТвськоУ область
Рекомендувати Литинськш Е. В. звернутись до ф!зично!' або юридично!' особи, що с 
розробником документац!!' 13 землеустрою зрдко ст. 26 Закону УкраТни «Про 
землеустрш». Взаемовщносини замовниюе А  розррбниюв документа]]!!' В 
землеустрою регулюються законодавством/УкраТни 1 дрг овором.
Шсля погодження документашУ в устанрвгтеному законом порядку подати ТУ на 
розгляд до В!то-Поштово'Т с!льсько'Т
Даний дозвш не дае права надтбвоеннл .деме ,но1 дшянки до винесення и меж в 
натур! (на мкцевосп) та державно!' реаугращУ 5рва власносп на земельну дшянку.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



т

УКРАГНА

Ки'Гвська область Киеве ■ Святошинський район 

ВНо-Поштова еьльська рада

08170. с.ВИа-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. кодСДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ула-Р Га икг.пе!

5 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-91 вщ 28.04.2016 року

с.Шта-Поштова
“ Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно!' 

дш янки шд буд1вництво 1 обслуговування житлового будинку. господарських 
буд1вель та споруд у власш сть Месячному В. М. по вул. УПчурша. 19. в

с. Вгта-Поштова "

Розглянувши заяву гр. 1УПсячного В1ктора М иколайовича про надання 
земельно? дш янки пщ будгвництво ! обслуговування житлового будинку. 
господарських будйзель та споруд плогдею 0.15 га по вул. М1чур1на. 19 в с. В па- 
Поштова ВПо-ПоштовоУ сшьсько'У ради. КиУвсько'У облает!, керую чись ст. 12. 33. 
1 18. 121, 122. 186. 186-1 Земельного Кодексу УкраУни, ст. 50 Закону УкраУни «Про 
землеустрш ». ст. 26. 33 Закону УкраУни «Про мюцеве самоврядування в УкраУнг». 
сес1я ешьсько'У ради. -

В И Р 1 ШИ Л А :

1. Надати дозвш М1сячному В1ктору Миколайовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо передач! земельно!’ дшянки плогцею 0.15 га по вул. УПчурша. 19 в с.Впа- 
11оштова ВПо-Поштово'У сшьсько’У ради. КиУвськоУ область

2. Рекомендувати УПсячному В. М. звернутпсь до фгзично’У або юридичноУ особи, що е 
розробником документац!!' 13 землеустрою зпдно ст. 26 Закону УкраУни «Про 
землеустрш». Взаемовщносини замовникпз ! розробниюв документацй гз землеустрою 
регулюються законодавством УкраУни 1 договором. .

3. I Псля погодження документац!!’ в ус/гайовленому законом порядку подати УУ на
розгляд до В!тч>-1 [оштово’У сгяьсько’У рауш/ ^

4. Даний дозвш не дае права на освоений земельно! дшянки до винесення ГУ меж в нату р! 
(на мгсцевостф та державно!’ реестра™?'права вдаеностг на земельну дгляику.

Ольський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова сшьська рада

08170. с.В1та-Поштова. вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-РГаикг.пе!

6 сес!Я 7скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-92 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноУ дшянки Рябчук Катериш Валер1Увш для буд1вництва 

1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та споруд”

Розглянувши заяву гр. Рябчук К.В., про надання земельноУ д!лянки для 
буд1внинтва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та 
споруд, кер\ючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраУн1», сес1я с1льськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. В1дмовити Рябчук Катериш Валер11вш, в зв’язку з тим, що бажане 
м1сце розташування земельноУ Д1лянка знаходиться у правах треих 
ос1б.

Сыьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН
: ■
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УКРА1НА

КиТвська область Киево - Святошинський район 

ВНо-Поштова сшьська рада

08170. с.Вйа-Поштова, вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: УДа-Р1@икг.пе{

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-93 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
" Про надання земельноТ дшянки Шепелю Олегу Андршовичу для 

буд^вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та
споруд"

Розглянувши заяву гр. Шепеля О.А., про надання земельноТ дшянки для 
бутпвництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та 
споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраУн1». сес1я сйтьськоТ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Шепелю Олегу Андргйовичу, в зв’язку з тим, що бажане 
м1сце розташування земельноТ ддлшзка знахбдиться у правах трет1х
ОС1б. /  /

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

В1то-Поштова счльська рада

08170. с.Вйа-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: V ка-Р1 @икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-94 вщ 28.04.2016 року

с.ВНа-Поштова
“ Про надання земельно') дыянки Шепелю Олегу Андр1йовичу для 

буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських бутпвель та
споруд"

Розглянувши заяву гр. Шепеля О.А., про надання земельно') дшянки для 
буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд]вель та 
споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраУгп». сес1я с1льськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Вщмовити Шепелю Олегу Андр1йовичу, в зв’язку з тим, що бажане

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

В1то-Поштова альська рада

08170. с.Вгга-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: У1та-Р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-95 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноУ делянки Кудр1 Максиму Валершовичу для 

буд1вництва \ обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та
споруд”

Розглянувши заяву гр. Кудр1 М.В., про надання земельноТ дглянки для 
буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та 
споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про м^сцеве самоврядування в 
УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Вщмовити Кудр! Максиму Валериевичу, в зв'язку з тим, що бажане

Сшьський голова

М1сце розтад заходиться у правах трет1Х
ОС1б.

Д. Ю. ШУЛЬГАН

1



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова счльська рада

08170. с.Вгга-Поштова, вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Упа-Р1@икг.пе1

6 сеая 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я

№ 6-96 в|д 28.04.2016 року
с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельноУ дшянки Червоненку Ярославу 1горовичу для 
буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та

споруд”

Розглянувши заяву гр. Червоненка ЯЛ. про надання земельноУ Д1лянки 
для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
буд1вель та споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про хпсцеве 
самоврядування в УкраУш», сес1я с1льськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. В1дмовити Червоненку Ярославу 
М1сце розташування земельноУ
ОС1б.

Сктнський голова

, в зв язку з тим, шо оажане 
знаходиться у правах трет1х

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Кисво - Святошинський район 

В1то-Поштова сьиьська рада

0 8 170. с.В|та-Поштова. вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06. кодСДРПОУ: 04358490
Е-таП : Уиа-Р1@икг.пе1

6 сес1я 7скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-97 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Рябчуку В1тал1Ю Олеговичу для 

буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та
споруд”

Розглянувши заяву гр. Рябчука В О. про надання земельноТ дтлянки для 
буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та 
споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про М1сцеве самоврядування в 
УкраУш», сес1я альськоУ ради. -

В И Р I Ш И Л А :

1. Вщмовити Рябчуку В1тал1ю Олегович 
мюце розташування земельноТ Оля' 
ОС1б.



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова Нльська рада

08170, с.Вгга-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРГ10У: 04358490
Е-таН: Ука-Р1 @икг.пе!

6 сес1я 7 скликання

«
Р 1 Ш Е Н Н Я

№ 6-98 вщ 28.04.2016 року
с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельноУ дшянки Червоненко Юли Володимир1Вни для 
буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та

споруд”

Розглянувши заяву гр. Червоненко Ю.В. про надання земельноУ дшянки 
для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
буд1вель та споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про м1сцеве 
самоврядування в УкраУш», сес1я С1льськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Вщмовити Червоненко КХгпУ Володимир1вни, в зв’язку з тим, що 
бажане М1сце розташування земельно'1/д1ляйка знаходиться у правах 
ТреТ1Х ОС1б.

Сктьський голова . ШУЛЬГАН



УКРА1НА

Ки'Твська область Киево - Святошинський район 

ЕИто-Пошгова скзьська рада

08170. с.Вгга-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таН: УЛа-Р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-99 вщ 28.04.2016 року

с.В1та-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Свдокименку Денису Миколайовичу для 

буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та
споруд”

Розглянувши заяву гр. Свдокименка Д.М. про надання земельноТ 
Д1лянки для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, 
господарських буд1вель та споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про 
м1сцеве самоврядування в УкраУ'ш», сес1я с1льськоТ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Свдокименку Денису Миколайовичу, в зв’язку з тим, що
злянка знаходиться у правах

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Кисво - Святошинський район 

В|то-Поштова Лльська рада

08170. с.В1та-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р 1 @,икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-100 В1Д 28.04.2016 року

с.В1та-Поштова
“ Про надання земельноУ дшянки Вдовиченко Тетяш В1ктор1вш для 

буд1вництва 1 обслуговування житловою будинку, господарських буд1вель та
споруд”

Розглянувши заяву гр. Вдовиченко Т. В. про надання земельноУ дьтянки 
для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
буд1вель та споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про мюцеве 
самоврядування в УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. В'шмовити Вдовиченко Тетяш В1ктоо1вш, в зв’язку з тим, що бажане
мшце розташування земельно1 ддляшга ^находиться у правах трезтх
ОС1б. ----- ^  /  /

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова сшьська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код €ДРПОУ: 04358490
Е-шаП: Ука-Р1@,икг.пе{

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-101 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельно!' Д1лянки Вдовиченку Андр1Ю Анатол1йовичу для 

буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та
споруд”

Розглянувши заяву гр. Вдовиченка А. А. про надання земельно! дшянки 
для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
буд1вель та споруд, керуючись ст. 26, 33 Закону Украши «Про мюцеве 
самоврядування в Укра!ш>>, сес1я с1льсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. В1дмовити Вдовиченку Андр1Ю Анатол1Йовичу, в зв’язку з тим, що



№
У КРАТНА

КиТвська область Кисво - Святошинський район

ВНо-Поштова альеька рада

08170, с.Впа-Поштова, вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06, кодСДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-РКй'Икг.пс!

6 сес1я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-102 вщ 28.04. 2016 року

с.Вгга-Пошгова
“ Про надання земельноТ дшянки Кузьменку Олександру Володимировичу 

для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських
буд1вель та споруд ”

Розглянувши заяву гр. Кузьменка О.В. про надання земельноТ дшянки 
для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
буд!вель та споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни 
«Про М1сцеве самоврядування в УкраУш», сес1я С1льсько'Т ради. -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Кузьменка Одександра Володимировича про 
надання земельноТ дшянки для буд1вництва 1 обслуговування 
житлового будинку, господарських будтель та споруд першочергово



У КРАТНА

Кшвська область Кисво - Святошинський район 

Вгго-Поштова сшьська рада

08170. с.В1та-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1 а икг.пе!

6 сес!я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-103 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Донченку Валер1ю Федоровичу для 

буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та
споруд ”

Розглянувши заяву гр. Донченка В. Ф. про надання земельноТ дшянки 
для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
буд1вель та споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни 
«Про М1сцеве самоврядування в УкраТш», сеая альськоУ ради. -

В И Р I Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Донченка Валер1я Федоровича про надання 
земельноТ дшянки для буд1вництва 1 обслуговування житлового 
будинку, господарських буд1вел1Г та споруд першочергово на 
наступних сеаях ВДо-ПоштовоУ сТльськоУ ради, при наявност! в1льних 
земельних дшянок, зпднрлторм чайного >йкбйодавства .

Ю. ШУЛЬГАНСтльський голова



УКРА1НА

Ки'Увська область Киево - Святошинський район 

ВНо-Поштова сшьська рада

08170. с.В1та-Поштова. вул. Ьоярська, 4. тел. (044)251-07-06. кодСДРПОУ: 04358490
Е-таМ: Ука-Р1@икг.пе1

6 сссмя 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-104 В1Д 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноУ дшянки Шпильовому Г. М. для буд1вництва та 

обслуговування житлового будинку, господарчих буд1вель 1 споруд ”

Розглянувши заяву гр. Шпильового Георгтя Миколайовича про надання 
земельноУ дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарчих буд1вель 1 споруд як учаснику АТО. керуючись ст. 26, 33 Закону 
УкраУни «Про М1сцеве самоврядування в УкраУш», сес1я альськоУ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Шпильового Теория Миколайовича про надання 
земельноУ дшянки для буд1вництва. та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель \ споруд першочергово на наступних 
сес1ях В1то-ПоштовоУ с1ЛьськоУ ради/при наявност! вшьних земельних



УКРА1НА

Ки'Гвська область Киево - Святошинський район 

ЕНто-Поштова сшьська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-105 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельно!

дшянки П1Д буд1вництво 1 обслуговування житлового будинку, господарсысих 
буд1вель та споруд у власнють Донченко Тетяш Григор1вш по вул. Шевченка, 89-А

с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву гр. Донченко Тетяни Григор1вни, щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки шд буд1Вництво та 
обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та споруд у власшсть 
площею 0,25 га по вул. Шевченка, 89-А в с. Юр1вка Што-Поштово! сшьсько! ради, 
Кшвсько! области керуючись ст. 12, 33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 
Украши, ст. 50 Закону Укра'ши «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону Укра!ни «Про 
мюцеве самоврядування в Укра!н1», сес1я с!льсы<о! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :
%

1. Надати дозвш Донченко Тетян1 Григор1Вн! на розробку проекту землеустрою щодо 
передач! земельно! дшянки шд будхвництво та обслуговування житлового будинку, 
господарських буд1вель та споруд площею 0,25 га по вул. Шевченка, 89-А с. 
Юр1вка ЕНто-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область

2. Рекомендувати Донченко Т.Г., звернутись до ({лзично! або юридично! особи, що е 
розробником документацп 13 землеустрою зпдно ст. 26 Закону Украши «Про 
землеустрш». Взаемовщносини замовншов 1 розробник1в документацп 13 
землеустрою регулюються законодавством Укранш 1 договором.

3. П!сля погодження документацп в установленому законом порядку подати и на 
розгляд до Вгго-Поштово! сшьсько! ради.



УКРА1НА

КиУвська область Киеве - Святошинський район

_______Вгго-Поштова сшьська рада_________

08170. с.ВНа-Поштова. вул. Боярська, 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: У|1а-Р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 енликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-106 в|д 28.04.2016 року

с.В1та-Поштова

“ Про надання земельно'У дьтянки Петренко Св1тлаш (Александр! в т  для 
буд1вництва та обслуговування жиглового будинку, господарчих буд1вель 1

споруд ”

Розглянувши заяву гр. Петренко С.О., про надання земельноТ дьтянки 
для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, господарчих 
буд1вель 1 споруд, керуючись ст. 12, 40, 118, 122 Земельного Кодексу ст. 26. 
33 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в УкраУш», сеая счльськоУ 
ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Петренко Св1тлани Олександр1вни про надання 
земельноУ д1лянки для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарчих буд1вель у споруд на наступних сес1ях, при 
наявност! В1льних земедьних дьгя/шк, згщно чинного законодавства.

Сьтьський голова , Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киево ■ Святошинський район 

ВНо-Поштова сшьська рада

К-таП: Ука-Н@икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6 -1 0 7 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ 11ро надання дозволу на розробку проекту землеустрою для передач! земельноТ

ОСББ «Мш Д1м -  Моя Фортеця» по вул. Шевченка. 3-Б. в 
с. Юр1вка площею 0.1579 га "

Розглянувши заяву ОСББ «Мш Д1м -  Моя Фортеця» про надання земельно!' 
дшянки 1пд обслуговування багатоиоверхового жиглового будинк\ площею 0.1579 
га по вул. Шевченка. 3-Б в с. Юр1вка Што-ПоштовоТ сшьськоУ ради. КиУвськоУ 
область керуючись ст. 12. 33. 118. 121. 122. 186. 186-1 Земельного Кодексу 
УкраУни. ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустрш», ст. 26. 33 Закону УкраУни «Про 
м1сцеве самоврядування в Укра'пп». сес!я с льськоУ ради. -

1. Надати дозв1л ОСББ «М1й Д1м - Моя Фортеця» на розробку проект} 
землеустрою щодо передач! земельноУ дшянки площею 0.1579 га по вул. 
Шевченка. 13-Б в с.К)р1вка В1то-ПоштовоУ с!льськоУ ради, КиУвськоУ область

2. Рекомендувати ОСББ «Мш Д«м - Моя Фортеця» звернутись до фпичпоУ або 
юридичноУ оеоби. то  с розробником документацй' гз землеустрою згщно ст. 26 
Закону УкраУни «Про землеустрш». Взаемовщносини замовниклв 1 розробниклв 
докумепташУ 13 землеустрою регулююгься законодавством УкраУни 1 
договором.

законом порядку подати УУ на

дшянки !пд обслуговування багатоповерчового жиглового будинк\ у власлпсть

В И Р 1 Ш И Л А :

мельног дшянки до винесення и меж в 
ллрашУ права власност! на земельну

Д. Ю. Шульган



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова сдльська рада

08170. с.В1та-Поштова. вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таН: УКа-РГйикг.пе!

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-108 вщ 28.04.2016 року

с.Шта-Поштова
“ Про надання земельноУ дшянки 1вахненко Жанш Михайловы для ведения

особистого селянського господарства,,

Розглянувши заяву гр. 1вахненко Ж.М., про надання земельноТ дшянки 
для ведения особистого селянського господарства, керуючись ст. 26, 33 
Закону УкраТни «Про м’юцеве самоврлдування в УкраУш», сеая сшьськоУ 
ради,-

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити 1вахненко Жанн! Михашпвш, в звУядку з тим, що бажане
М1сце розташування земельно1 Д1Л5
ОС1б.

Слльський голова

диться у правах трст1х

Д. Ю. ШУЛЬГАН



ш

УКРА1НА

КиТвська область Киево - Святошинський район 

Впо-Поштова счльська рада

08170. с.В|та-Поштова. вул. Воярська. 4. тел. (044)251-07-06. код 6ДРПОУ: 04358490
Е-таМ: Ула-Р 1 а икг.пеТ

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я

№6-109 В1Д 28.04.2016 року
с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельноТ дшянки Лопушанському В1тал1ю Миколайовичу для 
ведения особистого селянського господарства’*

Розглянувши заяву гр. Лопушанського В.М., про надання земельноТ 
Д1лянки для ведения особистого селянського господарства, керуючись ст. 26, 
33 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в Укра'Тш», сеЛя ЛльськоТ 
ради,-

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Лопушанському В1тал!ю Мщолайовичу, в зв’язку з тим, що 
бажане м1сце розташування земельноТ дшл/ка знаходиться у правах 
трепх осчб.

Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова счльеька рада

08170, с.Впа-11оштова. вул. Воярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРГЮУ: 04358490
Е-таМ: Ука-Р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 ск л и к ан н я  

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-110 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова

“ Про надання земельноТ дшянки Янчук Галиш Павл1вн1 для ведения 
особистого селянського господарства ”

Розглянувши заяву гр. Янчук Г.Г1., про надання земельноТ дшянки для 
ведения особистого селянського господарства, керуючись ст. 26, 33 Закону 
УкраТни «Про М1сцеве самоврядування в Укра'пп», сес1я с1льськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Вгто-Поштова скльська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг.пе1:

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-111 вщ 28.04.2016 року

с.Шта-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Коваленку Давиду Зурабовичу для ведения 

особистого селянського господарства площею 0,02 га по вул. Шевченка
с.Ю р1Вка»

Розглянувши заяву гр. Коваленка Давида Зурабовича про надання земельно)’
дшянки для ведения особистого селянського господарства площею 0,02 га по вул.
Шевченка в с. Юр1вка Вгго-Поштово) сшьсько) ради, Кшвсько) область 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
У крапп», сес1я сшьсько) ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Надати дозвш Коваленку Давиду Зурабовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо передач! земельно)' дшянки площею 0,02 га по вул. 
Шевченка, в с. Юр1вка Вгго-Поштово) сшьсько) ради, Кшвсько) область

2. Рекомендувати Коваленку Д.З. звернутись до ф1зично) або юридично) особи, 
що е розробником документацп 13 землеустрою згщно ст. 26 Закону Украши 
«Про землеустрш». Взаемовщносини замовниюв 1 розробник1в документацп 
13 землеустрою регулюються законодавством Украши 1 договором.

3. Пюля погодження документацп в установленому законом порядку подати и

4.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киеве - Святошинський район 

Вгго-Поштова счльська рада

08170. с.Вгга-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)25 1-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таИ: У11а-Р 1 @икг.пе!

6 сес!я 7 скликання

РIШ  Е Н НЯ
№6-112 вщ 28.04. 2016 року

с.В|та-По1птова
“ Про надання земельно-!- дшянки Донченку Валер1ю Федоровичу для 

буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та
споруд ”

Розглянувши заяву гр. Донченка В. Ф. про надання земельноУ дшянки 
для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, господарських 
буд1вель та споруд як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни 
«Про мюцеве самоврядування в УкраУн1», сеая С1ЛьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Донченка Валер1я Федоровича про надання 
земельноУ дыянки для буд1вництва 1 обслуговування житлового 
будинку, господарських буд1вель та споруд першочергово на



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

ЕИто-Поштова альська рада

08170. с.В|та-Поштова. вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: УДа-Р1@икг.пеТ

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-113 вщ 28.04.2016 року

с.В1та-Г1оштова
“ Про надання земельноУ дшянки Кузьменку Олександру Володимировичу 

для ведения особистого селянського господарства ”

Розглянувши заяву гр. Кузьменка О.В. про надання земельноУ дшянки 
для ведения особистого селянського господарства як учаснику АТО, 
керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраУш», сестя сшьськоУ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Кузьменка Олександра Володимировича про 
надання земельноУ дшянки для вощения особистого селянського 
господарства першочергово на ^&ступних сеаях Вгго-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради, при наявност1 вшьн'их земельних дшянок, зпдно норм 
чинного законодавства . ^___ V  /

Сшьський голова Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

ВНо-Поштова альська рада

08170. с.Впа-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-114 В1Д 28.04.2016 року

с.В|та-П(»штова
“ Про надання земельноТ дшянки Шестаченко К.М. для ведения особистого

селянського господарства”

Розглянувши заяву гр. Шестаченко Катерини Михайл1вни про надання 
земельноТ дшянки для ведения особистого селянського господарства, 
керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраТн1», сес1я с1льськоТ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Розглянути заяву про надання земельйбТ дшянки для ведения 
особистого селянського господарства /  гр. Шестаченко К.М., на 
наступних сес1ях сшьськоТ ради зпднб чинного законодавства, П1сля 
завершения земельного споруизтз^нлуниками землекористувачами.

Скзьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

Ки'Увська область Кисво - Святошинський район 

Вгго-Поштова счльська рада

08170. с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Уйа-Р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликаннн

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-115 вщ 28.04.2016 року

с.В1та-Поштова
“ Про надання земельноУ дшянки Гуменюк Валентин! Iван!вн1 для ведения

особистого селянського господарства площею 0.0205 га по вул. Набережна. 17.
с.ВИа-Поштова»

Розглянувши заяву гр. Гуменюк Валентини 1вашвни про надання земельноУ 
дшянки для ведения особистого селянського господарства площею 0.0205 га по 
вул. Набережна. 17 в с. Вгга-Поштова В!то-ПоштовоУ сшьсько'У ради, КиУвськоУ 
область керуючись ст. 12. 33, 118, 121, 122. 186. 186-1 Земельного Кодексу 
УкраУни. ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустрш», ст. 26. 33 Закону УкраУни «Про 
М1сневе самоврядування в УкраУн1», сес1я сшьсько'У ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :
%

1. Надати дозвт Гуменюк Валентин! 1вашвш па розробку проект) землеустрою 
щодо передач! земельноУ дшянки площею 0.0205 га по вул. Набережна, 17 в с. 
В1 га-11оштова В1то-11оштовоУ сшьсько'У ради. КиУвськоУ облает!.

2. Рекомендувати Гуменюк В.Г звернутись до ф!зично'У або юридичноУ особи, що 
с розробником документацй' 13 землеустрою зпдно ст. 26 Закону УкраУни «Про 
землеустр1й». Взаемов1Дносини замовник1в 1 розробниклв документацй' 13 
землеустрою регулюються законодавством УкраУни 1 договором.

3. Г Неля погодження документацй' в усгановленому законом порядку подати ГУ па 
розгляд до ВИо-Поштово'У счльсько'У ради.

4. Даний дозв1л не дас права на освоения земельноУ дьтянки до винесення ГУ меж в 
натур! (на мУсцевостд^та дера̂ У̂ нр'У ре^страц!управа власносп на земельну
дшянку.

Скпьський голова Д. Ю. ШУЛЫ АН



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

ВНо-Поштова счльська рада

08170. с.В|та-Поштова. вул. Воярська. 4. гел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг.пс!

6 сес1я 7 скликання 

Р I Ш Е Н Н Я
№6-116 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноУ дшянки Якименку Андрш 1вановичу для ведения

особистого селянського господарства площею 0.0205 га по вул. Набережна. 17,
с.В1та-Г1оштова»

Розглянувши заяву гр. Якименка Андр1я 1вановича про надання земельно)' 
дшянки для ведения особисгого селянського господарства площею 0.0205 га по 
вул. Набережна. 17 в с. В1та-Пошгова Впо-ПоштовоУ сшьськоУ ради. КиУвськоУ 
облает!, керуючись ст. 12. 33. 118. 121. 122. 186. 186-1 Земельного Кодексу 
УкраУии. ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустрш». ст. 26. 33 Закоп\ УкраУни «Про 
м1сцеве самоврядування в УкраУш», сесмя с!льськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :
%

1. Надати дозв1л Якименку Андрпо 1ваповичу на розробку проекту землеустрою 
щодо передач! земельноУ дшянки площею 0.0205 га по вул. Набережна, 17 в с. 
Вп а-Поштова В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради. КиУвськоУ облает!.

2. Рекомендувати Якименку АЛ. звернутись до ф1зичноУ або юридичноУ особи, що 
е розробником документащУ 13 землеустрою згздно ст. 26 Закону УкраУни «Про 
землеустрш». Взасмовщносини замовник1В 1 розробникмв документацй' 13 
землеустрою регулюються закоиодавством УкраУни 1 договором.

3. П1сля погодження документацй' в установленому законом порядку подати ГУ на 
розгляд до В1то-11оштово! сшьськоУ ради.

Сшьський голова

V

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиТвська область Кисво - Святошинський район 

Вгго-Поштова альеька рада

08170. с.Вгга-Поштова. вул. Воярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таМ: Ука-Р1@икг.пе{

6 сес1я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№6-117 В1Д 28.04. 2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноТ дглянки Дзер1 1горю 1горовичу для ведения

сад1вництва ”

Розглянувши заяву гр. Дзери 1горя 1горовича. про надання земельноТ 
дшянки для ведения сад1вництва як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 
Закону УкраУни «Про М1сцеве самоврядування в Укра'Дп», сес1я с1льськоТ 
ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Дзери 1горя 1горовича про надання земельноТ 
дшянки для сад1вництва першочергово на наступних сес1ях В1то- 
ПоштовоТ сшьськоУ ради, при наявност1 в1льних земельних дшянок,
ЗГ1ДНО Н<

Сьтьський гол Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район 

ВНо-Поштова сшьська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: УКа-Р1@икг.пе!

6 ССС1Я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-118 вщ 28.04.2016 року

с.Шта-Пошгова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельноТ дшянки у 

власшсть Главацькш Валентин! Анатолй'вни для буд1вництва 1 обслуговування 
житлового будинку, господарських буд1вель та споруд площею 0,1489 га в с.

Вгга-Поштова, вул. Франка, 14 ”

Розглянувши заяву Главацько! В.А., витяг з Державного кадастру про 
земельну дшянку за № НВ-3206118422016 вщ 16.03.2016 р., погоджений проект 
землеустрою для передач! земельно!’ дшянки у власшсть для буд1вництва 1 
обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та споруд площею 
0,1489 га с. Вгга-Поштоваа вул. Франка, 14 Вгго-Поштово! сшьсько! ради, 
Кшвсько! областд 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 Украии», сес1я сшьсько! ради, - 
В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно! Д1лянки площею
0,1489 га (кадастровий № 3222481201:01:005:5035) у власшсть
Главацькш В. А. для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку, 
господарських буд1вель та споруд с. В1та-Поштова вул. Франка, 14 Вгго- 
Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! облает!.

2. Передати у власшсть Главацькш В.А. земельну дшянку площею 0,1489 га 
(кадастровий № 3222481201:01:005:5035) для для буд1вництва 1 обслуговування 
житлового будинку, господарських буд1вель та споруд с. Вгга-Поштова вул. 
Франка, 14 В!то-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! облает!.

3. Главацькш В.А. провести 
земельну дшянку та дотриму: 
законодавства.

СЛльський голова

щЗ права власност! на зазначену 
власника в!дпов!дно до чинного

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

Ки'Гвська область Киево - Святошинський район 

В|то-Поштова счльська рада

08170, с.Вгга-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Уйа-Р 1 и а к т е !

6 сес1я 7 скликання

Р I Ш ЕН Н Я
№6-119 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно! дшянки у 

власнють Горбач А.С. для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських буд!вель 1 споруд в с. Юр1вка вул.Кооперативна, 124 ”

Розглянувши заяву Горбач Анни СерпУвни, витяг з Державного кадастру 
про земельну дшянку за № НВ-3204854252015 вщ 04.08.2015 р.. погоджений 
проект землеустрою для передач! земельноТ дшянки у власн1сть для буд!вництва 
I обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель та споруд в с. 
Юр1вка по вул. Кооперативна, 124 В!то-ПоштовоУ С1льсько1' ради. КиУвськоУ 
облает!, керуючись ст. 12, 33, 118. 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 
УкраУни. ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустрш», ст. 26. 33 Закону УкраУни 
«Про мкцеве самоврядування в УкраУн!». сес-1я сшьськоУ ради. -

1. Затверди ги проект землеустрою щодо передач! земельно)' дшянки площею
0.1250 га (кадастровий № 3222481202:02:007:5023) у власн1сть
Горбач А.С. для буд1вництва 1 обслуговування житлового будинку. 
господарських буд1вель та споруд с. К)р1вка по вул. Кооперативна. 124 В1то- 
ПоштовоУ с1льськоУ ради. КиУвськоУ область

2. Передати у власгпсть Горбач А.С земельну дшянку площею 0.1250 га 
(кадастровий № 3222481202:02:007:5023) для бушвництва I обслуговування 
житлового будинку, господарських буд!вель та споруд с. Юр1вка по вул. 
Кооперативна. 124 с. К)р1вка ЕИто-ПоштовоУ с!льськоУ ради, КиУвськоУ облает!.

В И Р 1 Ш  И Л А :

3 . традпо права власност1 на зазначену 
|ВХЗК1В/влаСНИКа В1ДПОВ1ДНО до чинного

Сдльський голова Д. К). ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район 

В|то-Пош гова альська рада

08170. с.В|та-Поштова. вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: УЛа-Р! @икг.пе{

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-120 В1Д 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельноУ дшянки у 
власнють Слчкаренко О.1. для ведения особистого селянського господарства 

площею 0.1100 га в с. В1та-Поштова вул. Карла Маркса. 33”

Розглянувши заяву Слчкаренко Ольги 1вашвни, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-32005232932015 вщ 08.10.2015 р., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельноУ дшянки у власнють для 
ведения особистого селянського господарства площею 0,1100 га с. Впд- 
Поштова вул. Карла Маркса. 33 В1то-ПоштовоУ стьськоУ ради, КиУвськоУ 
области керуючись ст. 12, 33, 118. 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 
УкраУни. ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустрш», ст. 26. 33 Закону УкраУни 
«Про мюцеве самоврядування в УкраУн1». сес1я сгпьськоУ ради. - 
В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затверди ги проект землеустрою щодо передач! земельноУ дшянки площею
0,1100 га (кадастровий № 3222481201:01:003:5019) у власнють
Слчкаренко Ольз1 1вшвн! для ведения особистого селянського 
господарства с. ВДа-Поштова вул. Карла Маркса. 33 ВДо-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради, КиУвськоУ облает!.

2. Передати у власн1сть С1чкаренко О.1. земельну дшянку площею 0,1100 га 
(кадастровий № 3222481201:01:003:5019) для ведения особистого
селянського господарства с. В1та-Пошто( 
ПоштовоУ сшьськоУ ради, КиУвськоУ обл^

3. СМчкаренко О.1. провести державна 
зазначену земельну 
ВЩПОВ1ДНО до чинного зд^онодавс

Сшьський голова

ращю 
ись

вул. Карла Маркса. 33 В1то-

права власносп на 
обов'язклв власника

Ю. ШУЛЬГАН

V



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район

Што-Поштова сшьська рада

08170. с.Впа-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг.пе{

6 сес1я 7 скликання
«

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-122 вщ 28.04.2016 року

с.В|та-Поштова

“ Про внесения змш в ршення сеЫУ ВНо-ПоштовоУ сшьськоТ ради ”

Розглянувши заяву гр. НеспановоУ Юлп В1ктор1вни, щодо внесения 
зм1н в р1шення сесп В1то-Поштово1 с1льськоУ ради В1Д 05.08.2010 р., 28 сес1я 
5 скликання керуючись ст. 12, 86, 88, 120, 122, 186, 186-1 Земельного 
кодексу УкраУни, ст..26, 33 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
У краУн 1», сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1.Вмести змши до пункту 1 до р1шення 28 сесй’ 5 скликання В1то-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради в1д 05.08.2010 р.. «Про надання дозволу на складапня проекту 
землеустрою щодо в1дведення земельноУ д!лянки у власн1сть для буд1вництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель 1 споруд» . та 
викласти в наступн1й редакцй. а саме:

«ЬНадати дозвш гр. Неспановш ЮлЙ В1ктор1вн1 на складання проекту 
землеустрою щодо в1дведення земельноУ д1лянки площею 0,1217 га у 
власшсть для буд1вництва та обелуговуВання жилого будинку.

Д. Ю. Ш УЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район

________ Вгто-Поштова сшьська рада____________

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код 6ДРП0У: 04358490
Е-таП: УНа-Р1@икг.пе{

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-123 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова

“ Про внесения змш в р1шення сесп В1то-Поштово1 сшьськоУ ради

Розглянувши заяву гр. КазанецькоУ С.В., щодо внесения змш в р1шення сесй 
Вгго-ПоштовоУ сшьськоТ ради вщ 27.01.2016 р., за № 4-21 керуючись ст. 12, 86, 88, 
120, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу Украши, ст..26, 33 Закону УкраТни «Про 
М1сцеве самоврядування в Украпй», сес1я с1льсько'Г ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

Внести зм1ни в р1шення ВНо-ПоштовоУ с1льсько-1 ради вщ 27.01.2016 р., за № 
4-21 «Про внесения змш в ршення сеси ВНо-ПоштовоУ с1льсько1 ради », а 
саме слова «у спшьну часткову власшсть площею 0,0900 га пропорцшно до 
часток ос1б у прав1 власност1 жилого будинку, будхвель та споруд» 
зам1нити словами «у спшьно сум1сна власн1сть площею 0,0833 га 
пропорщйно до часток 0016 у прав! власност1 жилого будинку, 
господарських буд1вель та споруд», а саме:

1) Казанецька Свштна Володимир1впа - У*
2) Казанецький Олег
3) Казанецький Василь
4) Казанецька Марыя

Вёто-Поштовий сш ьський Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиУвська область Кисво - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сыьська рада____________

08170. с.Впа-1 Тоштова, вул. Боярська. 4. тел. (044)251 -07-06. код СДРПОУ: 04358490
Е-таМ: У|1а-Р1@икг.пе!

с.Вгга-Поштова
“ Про скасування попереднього р1шення щодо надання земельно)'дщянки

Якименко 1.Д. ”

Розглянувши заяву гр. Якименка 1вана Денисовича, про скасування 
р1шення 3 сесп 5 скликання вщ 20.07.2006 року щодо надання дозволу на 
складання проекту землеустрою щодо вщведення земельно)' дшянки у 
власшсть для ведения особистого селянського господарства площею 0,04 га 
по вул. Набережна, 17 в с. В1та-Поштова, керуючись ст. 26, 33 Закону 
У краТни «Про М1сцеве самоврядування в Укра'пп», сеая сщьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Скасувати р1шення 3 сесй' 5 скликання вщ 20.07.2006 року щодо 
надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо вщведення 
земельноУ дшянки у власн1сть для ведения особистого селянського 
господарства площею 0,04 га по вул. Набережна, 17 в с. В1та-Поштова

6 сес»я 7скликання

Р Т Ш Е Н Н Я
№ 6-124 вщ 28.04. 2016 року

за адресою с.В1та-Поштова 
передана гр.гр.Якименко

Д. Ю. Шульган



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

_______Вгго-Поштова сшьська рада_________
08170. с.ВНа-Поштова. вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код СДРПОУ: 04358490

Е-таП: Ука-Р1@икг,пеГ

6 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-125 В1Д 28.04.2016 року

с. Вгга-Поштова
Про скасування рЮення 5 сеаУ В1то-ПоштовоУ с1льсько1 ради 7 скликання В1д 
25 лютого 2016 року № 5-26 «Про надання земельноУ дшянки Палагн1ну С.В. 

для ведения особистого селянського господарства площею 0,10 га»

Заслухавши шформашю землевпорядника В1то-Г1оштово1 альськоУ 
ради Юрченко В.С., по неправом1рноет1 прийняття р1шення 5 сесп Вгго- 
ПоштовоУ сшьськоУ ради 7 скликання в1д 25 лютого 2016 року № 5-26 про 
надання земельноУ дыянки для ведения особистого селянського господарства 
гр. Палагншу С.В. в с. Юр1вка по вул. Кооперативно В1то-ПоштовоУ 
с1льськоУ ради, керуючись ст. ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про мюцеве 
самоврядування в УкраУш», у зв’язку з нововиявленими обставинами, а саме 
наявне попередне ршення трет1х ос1б на земельну дшянку, сесчя с1льськоУ 
ради, -



УКРА1НА

Кшвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова сшьська рада

08170, с.В1та-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, код СДРПОУ: 04358490
Е-гпаП: У1!а-Р1@икг.пе!

6 сес1я 7 скликання

“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 
власнють СЛчкаренко О.1. для ведения особистого селянського господарства

Розглянувши заяву СЛчкаренко Ольги 1вашвни, витяг з Державного 
кадастру про земельну дшянку за № НВ-32005232932015 вщ 08.10.2015 р., 
погоджений проект землеустрою для передач! земельно! дшянки у власшсть для 
ведения особистого селянського господарства площею 0,1100 га с. Вгга- 
Поштова вул. Карла Маркса, 33 Вгго-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
области керуючись ст. 12, 33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 
Укра'ши, ст. 50 Закону Укра!ни «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону Украши 
«Про мюцеве самоврядування в Укра!н!», сес1я с1льсько! ради, - 
В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельно! дшянки площею
0,1100 га (кадастровий № 3222481201:01:003:5019) у власнють
СЙчкаренко Ольз1 1вшвш для ведения особистого селянського 
господарства с. В1та-Поштова вул. Карла Маркса, 33 Вгго-Поштово! 
сшьсько! ради, Кшвсько! область

2. Передати у власнють СЗчкаренко О.1. земельну дшянку площею 0,1100 га
(кадастровий № 3222481201:01:003.:5019) для ведения особистого
селянського господарства с. Вгга-Поштова вул. Карла Маркса, 33 Вгго- 
Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! облает!.

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-126 вщ 28.04.2016 року

с.ВНа-Поштова

площею 0,1100 га в с. В!та-Поштова вул. Карла Маркса, 33”



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

В|то-Поштова сЁльська рада

1

08170. с.В1та-Поштова, вул. Боярська, 4. тел. (044)251-07-06. кодСДРПОУ: 04358490
Е-таП: У|1а-Г-‘1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликанни

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-127 вщ 28.04.2016 року

с.Вгга-Поштова
ь' Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельноУ дшянки у 

власшсть Ковалевськш Л.М. для ведения особистого селянського господарства 
площею 0.1000 га в с. Юр1вка вул. Лугова”

Розглянувши заяву КовалевськоУ Людмили МиколаУвни, витяг з 
Державного кадастру про земельну дшянку за № НВ-3206001302016 вщ 
25.02.2016 р., погоджений проект землеустрою для передач! земельноУ дшянки у 
власшсть для ведения особистого селянського господарства площею 0.1000 га с. 
Юр1вка вул. Лугова ВДо-ПоштовоУ сшьськоУ ради. КиУвськоУ область керуючись 
ст. 12, 33, 118. 121, 122. 186. 186-1 Земельного Кодексу УкраУни. ст. 50 Закону 
УкраУни «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про мюцеве 
самоврядування в УкраУш», сес1я сшьськоУ ради, - 
В И Р 1 Ш И Л А : %

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач! земельноУ дшянки площею
0,1000 га (кадастровий № 3222481202:02:008:5023) у власшсть
Ковалевськш Людмил! МиколаУвш для ведения особистого селянського 
господарства с. Юр1вка вул. Лугова В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради. 
КиУвськоУ облает!.

2. Передати у власшсть Ковалевськш Л.М. земельну дшянку площею 0,1000
га (кадастровий № 3222481202:02:008:5023) для ведения особистого 
селянського господарства с. Юр1вка вул. Лугова В1то-ПоштовоУ сшьськоУ 
ради. КиУвськоУ область ✓

3. Ковалевськш Л.М. провести державну рДстрац!ю права власносп на 
зазначену земельну дЩц)%" та дот^^муватись обов’язкчв власника 
В1ДПОВ1ДНО ДО ЧИННОГО ЗЙ1̂

шСшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН
V-



УКРА1НА

КиУвська область Киево • Святошинський район

Вгго-Поштова альська рада

08170, с.В1та-Поштова. вул. Боярська. 4, тел. (044)251-07-06. код СДР! ЮУ: 04358490
Е-таП: \мГа-1’1 ^икг.пеГ

6 сес1я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№6-128 вщ 28.04,2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою для передач! земельно!' дшянки у 

власшсть Зубченко 1рин! Володимир!вш для ведения особистого селянського 
господарства площею 0.1500 га в с. Юр!вка вул. Зоряна "

Розглянувши заяву Зубченко 1.В . витяг з Державного кадастру про 
земельну дшянку за № НВ-320536520215 вщ 02.11.2015 р.. погоджений проект 
землеустрою для передач! земельноТ дшянки у власшсть для ведения особистого 
селянського господарства площею 0.1500 га с. Юр1вка вул. Зоряна В1то- 
ПоштовоТ сшьськоТ ради, КиТвськоУ облает!, керуючись ст. 12, 33, 118, 121, 122, 
186, 186-1 Земельного Кодексу УкраУни, ст. 50 Закону УкраУни «Про 
землеустрш», ст. 26. 33 Закону УкраУни «Про мюцеве самоврядування в 
УкраУт», сес1я стьськоУ ради. -

1. Затвердити проект землеустрою щодо передач) земельноТ дпянки площею
0.1500 га (кадасгровий № 3222481202:02:006:5048 у власшсть
Зубченко 1.В. для особистого селянського господарства с. Юр1вка вул. Зоряна 
В1то-ПоштовоУ с!л ьс ько -1 ради, КиТвськоУ область

2. ГТередати у власшсть Зубченко 1.В. земельну дшянку площею 0.1500 га
(кадастровий № 3222481202:02:006:5048) для для особистого селянського
господарства с. Юр1вка вул. Зоряна Впо-ПоштовоУ сшьськоТ ради. КиТвськоУ

ВИ Р1 Ш И Л А :

• права власност1 на зазначену 
власника в1дпов!дно до чинного

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Китська область Кисво - Святошинський район

______________Вгго-Поштова сшьська рада______________
0 8 170. с.ВБа-Поштова, вул. Боярська.4. тел. 251 -07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таП: уйа-р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 с кл и к ан н я  

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-129 В1Д 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд пропозицп депутата Войнаровського В.Б.»

Розглянувши пропозишю депутата В1то-Поштово1- сшьськоУ ради 
Войнаровського В1тал1Я Брон1славовича про включения Лупехи О.О. до 
складу виконавчого кохптету В1то-ПоштовоУ С1ЛьськоУ ради, керуючись 
Законом УкраУни «Про мюцеве самоврядування в УкраУн!», сес1я сшьськоУ
ради,-

ВИР1ШИЛА:

Сьтьський голова



УКРА1НА
КиУвська область Кисво - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170, с.В|та-Поштова. вул. Боярська.4, тел. 2 5 1 -07-06. код €ДР1 ЮУ 04358490

е-таМ: У11а-р1 @икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

№ 6-130
Р I Ш Е Н Н Я

в|д 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд заяви депутата Пацьори О.В.»

Розглянувши заяву депутата Вгго-ПоштовоУ сшьськоУ ради Пацьори 
Олександра Володимировича про виключення його 13 земельноУ комюй' Вгго- 
ПоштовоУ сшьськоУ ради 1 включения до КОМ1С11 з благоустрою населених
пункт1в В1т о -П о ш т о в о 1 сшьськоУ ради, керуючись Законом УкраУни «Про

*
мю цеве самоврядування в УкраУш», сешя сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1.

?

Виключити Пацьору О.В. 31 складу земельноУ комки В1то-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради.
Включити Пацьору О.В. до складу ком к11 з питань дотримання 
законность охорони громадського порядку, регламенту та 
депутатськоУ етики, благоустрою'^селених пункт1В В|то-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради. /  /  \  /

?а-1Слльський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Кисво - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сьаьська рада________
08170. с.В|та-Пош гова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання

№6-131
Р 1 Ш Е Н Н Я

В1Д 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви депутата Мюячого Т.С.»

Розглянувши заяву депутата Вгго-ПоштовоУ сшьськоУ ради Мюячного 
Тараса Степановича про виключення його 13 ком1Сп з благоустрою населених 
пункт!в В1то-Поштово1 с1льськоТ ради 1 включения до земельноУ кохпаУ В1то- 
ПоштовоУ счльськоУ ради, керуючись Законом УкраУни «Про М1сцеве 
самоврядування в УкраУш», сес1я с1льськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Виключити М1сячного Т.С. 31 складу КОМ1С11 з питань дотримання 
законност1, охорони громадського порядку, регламенту та 
депутатсько'У етики, благоустрою населених пункт1в В1то-ПоштовоУ 
сшьськоУ ради.

2. Включите Мюячного Т.С. до складу земельноУ ком1аУ В1то- 
ПоштовоУ сшьськоУ ради.

3. Призначити Мюячного Тараса Степановича головою земельноУ 
КОМ1С11 В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради.

Сьтьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

________ В1то-Поштова счльська рада________
08170, с.ЕЛта-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе!

6 сес!я 7 скликання

№ 6-132
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова

«Про розгляд звернення депутата Што-Поштово/ стьсъко)' ради 
Пекарського П.В. е1д 20.04.2016 року № 5 та звернення ГО «Об’еднання 
громадян «Зв’язювець » вгд 18.04.2016року №  1/16».

Розглянувши звернення депутата В1то-ПоштовоТ С1льсько'1 ради 
Пекарського П.В. вщ 20.04.2016 року № 5 та звернення ГО «Об’еднання 
громадян «Зв’язювець » вщ 18.04.2016 року № 1/16 щодо стану територп 
вшськовоТ частини А 0799, а також допов1Д1 В1то-Поштового сшьського 
голови Шульгана Д.Ю. про стан використання землекористувачами наданих 
в користування земельних дшянок, керуючись положениями Закону УкраУни 
«Про м1сцеве самоврядування в Укра'пп», Земельного кодексу УкраУни В1то- 
Поштова сшьська рада

ВИР1ШИЛА:

1. ЗдШснити перев1рку ц1льового використання земельних д1лянок що 
перебувають у користуванш землекористувач1в на територП' В1то- 
ПоштовоУ С1ЛьськоУ ради, а саме в селах В1та-Поштова та Юр1вка 
Киево-Святошинського району КиУвськоУ област1.

2. Зд1Йснити перев1рку цшьового та правового режиму використання 
Мзшстерством оборони УкраУни земельно!' д1лянки ор!ентовною 
площею 31 га в с. В1та-Поштова по вул. Боярськш.



3. Перев1рку цшьового використання вказаних в п.п. 1, 2 земельних 
Д1ЛЯНОК доручити ПОСТ1ЙНШ ЗеМ еЛ ЬН Ш  КОМ1СП В 1Т 0-П 0Ш Т 0В 01 С1ЛЬСЬК01 

ради.
4. Залучити до перев1рки ц1льового використання вказаних в п.п. 1, 2 

земельних дшянок представниюв Держс1Льгосп1нспекцп Украши, для



УКРАШ А
Кшвська область Кисво - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170. с.В|та-Поштова. вул. Боярська.4, тел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таП: V 11а-р 1 @икг.пе1

«Про перев1рку цшьового використання земельних дшянок, як\ перебувають 
в оренд1 на територп В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради»

Заслухавши пропозишю сшьського голови Шульгана Д.Ю. який 
ДОПОВ1В про необх1дн1сть перев1рки ц1льового використання земельних 
д1лянок, ЯК1 перебувають в оренд1 на теоитор11 В1то-ПоштовоУ с1льськоУ ради, 
керуючись Законом УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в УкраУш», 
Земельним Кодексом УкраУни та Законом УкраУни «Про землеустр1Й», сес1я 
с1льськоУ ради, -

1. Провести перев1рку ц1льового використання земельних дшянок у 
власност! територ1альних громад сш В1та-Поштова та Юр1вка, як1 
перебувають в користуванш у землекористувач1в на територ11 В1то- 
ПоштовоУ с1льськоУ ради.

2. Контроль за виконанням даного р1шення покласти на голову комюУ
ради з подальшим

6 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№6-133 В1Д 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

ВИР1ШИЛ А:

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Кис во - Святошинський район

______________Вгго-Поштова сшьська рада______________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська.4, тел. 251 -07-06, код СДРПОУ 04358400

е-таМ: ука-р1@икг.пе1

6 сес1я 7 скликання 

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-13*/ в1д 28.04.2016 року

с. Вгга Поштова

«Про розгляд заяви Лук’яненко А.В.»

Заслухавши звернення депутата Кигво-СвятошинськоТ районноТ ради 
Сшрова Свгешя Аркадшовича, який зачитав заяву Лук’яненко Алли 
В1ктор1вни шодо прийняття м1р по в1дношенню до сус1дки Паламарчук В.К., 
яка створила ряд порушень щодо умов проживания по сусщству, керуючись 
Законом УкраТни «Про мюцеве самоврядування в У крапп», сеая сшьсько'Т 
ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Взяти заяву Лук’яненко А.В. до вщома.
2. Залучити депутата Кисво-СвятошинськоТ районноТ ради 

Сшрова С.А, депутаЛв В1то-Г1оштовоТ сшьськоТ ради та директора 
КП «В1ТА» Глушаницю В.А. до вир1шення дано'Т проблеми.

3. Контроль за виконанням дан ого рпнення покласти на комюю з 
питань дотримання законносп, охорони громадського порядку, 
регламенту та депутатсько/етики,^благоустрою населених пунктов 
В1то-ПоштовоТ С1льсу«ют15?гаг1.

Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА

КиТвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова сшьська рада

08170. с.Вйа-Поштова, вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. код ЕДРПОУ: 04358490
Е-таП: Ука-Р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-135 вщ 28.04.2016 року

с.В1та-Поштова

“ Про розгляд заяви гр. Зшченко Л1дп Степашвни ”

Розглянувши заяву гр. Зжченко Л.С. про вир1шення питания проУзду до 
земельноУ д1лянки, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про М1сцеве 
самоврядування в УкраУн1», сеЛя С1льськ01 ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Вщмовити Зшченко Лщп Сте 
розташування земельно!' Д1ля

Сиьський голова

1ВН1 у зв язку з тим, що оажане М1сце 
находиться у правах трет1Х ос1б.

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Кисво - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.Шта-Поштова. вул. Боярська.4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: \ка-р  I @икг.пе1

6 сес1Я 7 сьликання 

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-136 вщ 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви Давиденко О.В.»

Розглянувши заяву Давиденко О.В. щодо самоусуненпя депутата 
ВНо-ПоштовоТ с1льсько1 ради Нас1нника Серг1я Валершовича, керуючись 
Законом УкраТни «Про М1сцеве самоврядування в Укра'Гн1», сесчя счльськоУ 
ради, -

ВИР1ШИЛА:

С1

1. Взяти заяву Давиденко О.В. до вщо
2. Вказати Насшнику С.В. на недолги в робот1 для Ух подальшого 

усунення в майбутньому

льськии голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



в
УКРА1НА

КиТвська область Кисво - Святошинський район
________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170. с.Вгга-Поштова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таП: \;ка-р1 @икг.пе(

6 сес1я 7 скликання 

Р I Ш Е Н Н Я
№ 6-137 В1Д 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд заяви Случсвського М.Г.»

Розглянувши заяву Случевського М.Г. щодо некомпетентно']' поведжки 
депутата В1то-ПоштовоТ С1льсько1 ради Нас1нника Серг1я Валершовича, 
керуючись Законом УкраУни «Про М1сневе самоврядування в УкраТн1», сес1я 
С1ЛЬСЬК01 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Взяти заяву Случевського М.Г. до в1д$
2. Вказати Нас1ннику С.В.

усуненняв майбут
- РА!

/• *

С|льський голова

ДЛЯ IX подальшого

Д. К). Ш УЛЫ  АН



УКРА1НА
КиТвська область Кисво - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170, с.Вгга-Поштова. вул. Боярська.4. тел. 251-07-06. код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 6-138 В1Д 28.04.2016 року

с. В1та Поштова

«Про розгляд постанови Киево-Святошинського районного суду КиТвськоТ 
област1 по справ1 за позовом Нжоленко С.В. до ВНо-ПоштовоУ альськоУ ради 

про визнання протиправними дш, визнання незаконним 1 скасування
р1шення»

Розглянувши постанову Киево-Святошинського районного суду 
КиТвськоТ област1 вщ 26.04.2016 року по справ1 за позовом Нжоленко СвгешУ 
Володимир1вни до В1то-ПоштовоТ сгльськоУ ради про визнання 
протиправними дш, визнання незаконним 1 скасування рпнення вщ 14 ачня 
2015 року № 32-14 «Про вщмшу р1шення сесп В1то-ПоштовоТ альськоУ ради» 
1 заслухавши депутата Мшячного Т.С., який повщомив, що Нжоленко С.В. 
особисто не зверталася 13 заявою про *надання земельноТ дшянки та 
враховуючи пропозищю депутата Пекарського П.В., керуючись Законом 
УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в Укранп» та Законом УкраУни «Про 
землеустрш», сеая альськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:
1. Скасувати р1шення 31 сес1У 6 скликання В1то-ПоштовоУ альськоУ ради 

Киево-Святошинського району КиТвськоТ о^щт\ вщ 17 жовтня 2014 року 
№ 31-24 «Про надання дозволу^лщ^виротовленНя проект землеустрою

сшсть» у зв’язку з тим, що заява 
нко С.В.

щодо вщведення зе 
не була написанЫГпода

/V у
реС

С|ЛЬСЬКИЙ голова :
'А т .

< 9

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. БоярськаД тел. 251-07-06, код €ДРПОУ 04358490

е-таП: У11а-р1 @икг.пе1

6 сес1Я 7 скликання

№ 6-139
Р 1 Ш Е Н Н Я

В1Д 28.04.2016 року

с. В1та Поштова
«Про розгляд заяви гр. М кянно/ Олександри Антотвни про надапня 
материально/ допомоги».

Розглянувши заяву гр. МюячноУ О.А. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в Укра1Н1», сес1я с1льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. М1сячшй Олександр1 Антошвш в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
В 1то-Поштово1 сшьсько! ради.

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

________ Вгго-Поштова сшьська рада________
08170, с.В1та-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, код СДРПОУ 04358490

е-таП: ука-р1@икг.пе1

6 сес^я 7 скликання

№ 6-140
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 28.04.2016 року

с. ВНа Поштова
«Про розгляд заяви гр. М кячпо/ Олександри Федопйвни про надання 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. МюячноУ О.Ф. про надання матер1ально'1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Укра'ши «Про М1сцеве
самоврядування в У крапп», сеспя с1льськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. М1сячн1й Олександр1 Федот1вн1 в 
розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р!шення покласти на головного бухгалтера

Сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН


