УКРАЇНА
КЛАВДІЄВО-ТАРАСІВСЬКА СЕЛИЩ НА РАДАVII СКЛИКАННЯ
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ЗО травня 2019 року

№ 09

смт Клавдієво -Тарасове

Про внесення змін до розпорядження № 08 від 24 травня 2019 року
Про скликання тридцять шостої сесії сьомого скликання КлавдієвоТарасівської селищної ради

Відповідно до статей 42, 46 Закону У країни «Про місцеве самоврядування в
У країні», на підставі ст.8 п.6 Реглам енту К лавдієво-Т арасівської селищ ної
ради сьомого скликання , враховую чи лист - вимогу депутатів К лавдієво Тарасівської селищ ної ради від 29 травня 2019 року вх. № 266 про
необхідність проведення позачергової сесії сьомого скликання:
1. Внести зміни до розпорядж ення № 08 від 24 травня 2019 року , виклавш и
п.1 у наступній редакції:
1.1.С кликати

тридцять

сьому

сесію

сьомого

скликання

Клавдієво

-

Тарасівської селищ ної ради 04 червня 2019 року в смт. Клавдієво-Тарасове.
2. П ленарне засідання провести 04 червня 2019 року о 14:00 за адресою:
смт. К лавдієво -Тарасове, вул. Генерала Н ебогатова ,8 (приміщ ення селищ ної
ради).
3.Н а розгляд сесії винести питання згідно повістки денної (додається).
4.К онтроль за виконанням розпорядж ення залиш аю за собою.

Селищний голова

М.Т.Скиба

Додаток до розпорядження
від ЗО травня 2019 року № 09
«Про внесення змін до розпорядження № 08
від 24 травня 2019 року
«Про скликання тридцять шостої сесії сьомого
скликання Клавдієво-Тарасівської селищної ради .»
Перелік питань
винесених на розгляд тридцять сьомої сесії сьомого скликання КлавдієвоТарасівської селищної ради
04 червня 2019 року
початок: 14:00год.00хв.
Приміщення: селищної ради смтКлавдієво-Тарасове, вул. Генерала Небогатова, 8.
1. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку смт
Клавдієво-Тарасове та села Пороскотень на 2019 рік.
Доповідач:Ю .М.Власенко- секретар ради.
2. Про підсумки виконання бюджету Клавдієво-Тарасівської селищної ради за 2018
рік .Доповідач: Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
3. Про фінансування районної цільової Програми «Здійснення компенсаційних виплат
за пільгові перевезення автомобільним транспортом окремих категорій громадян у
Бородянському районі на 2019 рік ». Доповідач М.Т. Скиба селищний голова.
4. Про виділення коштів районному відділу освіти у вигляді міжбюджетного
трансферту
на
проведення
поточного
ремонту
електромережі
ДНЗ
«Ромашка».Доповідач:Б.І. Семків- заступник голови по Виконкому.
5. Звіт про роботу комунального підприємства «Зелений Бір » за 2018 рік.
Доповідач:О. О. Туржанський- директор КП «Зелений Бір».
6. Про затвердження робочого проекту «Будівництво спортивного майданчика по
міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 по вул. Генерала Небогатова , в
селищі Клавдієво-Тарасове Бородянського району».
Доповідач: Б.І. Семків- заступник селищного голови по Виконкому.
7. Про затвердження додатку до Програми «Безпечне селище» на 2019 рік.
Доповідач: Б.І.Семків заступник селищного голови по Виконкому.
8. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом
«Водозабір підземних вод для господарсько-питного забезпечення населення за
адресою: смт Клавдієво-Тарасове» адресою: вул. Шевченка ,30/2 смт КлавдієвоТарасове, Бородянського району, Київської області Доповідач: М.Т.Скиба- селищний
голова.
9. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом
«Водозабір підземних вод для господарсько-питного забезпечення населення за
адресою: смт Клавдієво-Тарасове» адресою: пров. Веселий ,2/1 смт КлавдієвоТарасове, Бородянського району, Київської області. Доповідач: М.Т.Скиба селищний
голова.
Доповідач:Б.І. Семків-заступникголови по Виконкому.
10. Про затвердження робочого проекту на « Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Успенській в смт.Клавдієво - Тарасове Бородянського району
Київської області». Доповідач: Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
11. Про затвердження робочого проекту на «Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Старософіївській в смт.Клавдієво - Тарасове Бородянського
:

-

-

-

району Київської області». ДоповідачЛ.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної
ради.
12. Про затвердження робочого проекту на «Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Тарасівській в смт.Клавдієво - Тарасове Бородянського району
Київської області». Доповідач:Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
13. Про затвердження робочого проекту на «Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Перемоги в селі Пороскотень Бородянського району Київської
області». Доповідач: Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
14. Про затвердження робочого проекту н а' «Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вулиці Шевченка в смт Клавдієво-Тарасове Бородянського району
Київської області». Доповідач.Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
15. Про погодження комунальному закладу Київської обласної ради «Київський
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» щодо
укладення договору оренди частини приміщення Клавдіївської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини за адресою селище Клавдієво-Тарасове, вул. Амосова
(раніше - Радянська), 10. Доповідач: О.В.Матвієнко- юрист селищної ради.
16. Про погодження ДП «Теплоенерго » ПрАТ «Бородянське СПМК-15» щодо
укладення договору оренди нежитлового приміщення за адресою селище КлавдієвоТарасове , вул. Амосова (раніше - Радянська), 8.
Доповідач: О.В.Матвієнко- юрист селищної ради.
17. Про внесення змін до Програми утримання та ремонту дорожнього покриття
вулиць смт Клавдієво-Тарасове та села Пороскотень на 2019 рік.
Доповідач:Б.І. Семків- заступник голови по Виконкому.
18. Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності Клавдієво-Тарасівської селищної ради на 2019 рік.
Доповідач: О.В.Матвієнко - юрист селищної ради.
19. Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Клавдієво-Тарасівської
селищної ради «Про затвердження Положення та встановлення ставок і пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території
Клавдієво - Тарасівської селищної ради на 2020 рік».
Доповідач :О. В. Матвієнко - юрист селищної ради.
20. Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Клавдієво-Тарасівської
селищної ради «Про затвердження Положення та встановлення ставки транспортного
податку на території Клавдієво - Тарасівської селищної ради на 2020 рік».
Доповідач: О.В. Матвієнко- юрист селищної ради.
21. Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Клавдієво-Тарасівської
селищної ради«Про затвердження Положення та
встановлення ставки єдиного
податку на території Клавдієво - Тарасівської селищної ради на 2020 рік».
Доповідач: О. В. Матвієнко- юрист селищної ради.
22. Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Клавдієво-Тарасівської
селищної ради «Про затвердження Положення
про збір за місця паркування
транспортних засобів на території Клавдієво - Тарасівської селищної ради на 2020
рік».
Доповідач: О.В. Матвієнко- юрист селищної ради.
23. Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Клавдієво-Тарасівської
селищної ради«Про затвердження Положення та встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів на території Клавдієво - Тарасівської селищної ради на 2020 рік».
Доповідач: О.В. Матвієнко- юрист селищної ради.

24. Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення Клавдієво-Тарасівської
селищної ради Про затвердження Положення та встановлення ставки земельного
податку на території Клавдієво - Тарасівської селищної ради на 2020 рік.
Доповідач: О. В. Матвієнко- юрист селищної ради.
25. Про затвердження штатного розпису КП «Зелений Бір» на 2019 рік.
Доповідач:І. О.Клян-головний бухгалтер КП «Зелений Бір».
26. Про встановлення надбавки за вислугу років селищному голові Клавдієво Тарасівської селищної ради Скибі М.Т.
Доповідач: Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
27. Про внесення змін до рішення 34-сесії 7-го'скликання від 20 грудня 2018 року №
1066 «Про селищний бюджет на 2019 рік».
Доповідач: Л.Л.Ігнатенко - головний бухгалтер селищної ради.
28. Розгляд заяви : гр. Олійник Алли Михайлівни, що зареєстрована та проживає в
смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Вербна , буд.Ю , про надання матеріальної допомоги на
лікування. Доповідач: Ю.М.Власенко - секретар ради.
28.1. Розгляд заяви : гр. Бартош Валентини Георгіївни , що зареєстрована та проживає
в смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Успенська, буд.Ю , про надання матеріальної
допомоги на вирішення матеріально-побутових проблем. Доповідач: Ю.М.Власенко секретар ради.
29. Про скасування рішення виконавчого комітету Клавдієво-Тарасівської селищної
радивід 22.07.2008 року № 320 про дозвіл виконкому на оформлення Клавдіївському
ССТ права власності на об’єкти нерухомого майна торгівельні об’єкти : адмінбудинку
за адресою: смт Клавдієве, Бородянського району, Київської області, вул. Леніна, 10;
магазину № 13 за адресою: смт Клавдієве, Бородянського району, Київської області,
вул. Леніна, 1 0 - 6 .
30. Земельні питання.
Доповідач: Д. О. Товстенко-голова постійної комісії з регулювання земельних відносин.
30.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у приватну власність.
30.2. Про затвердження Проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства на території
Клавдієво-Тарасівської селищної ради Бородянського району Київської області.
30.3. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території Клавдієво Тарасівської селищної ради Бородянського району Київської області (які перебувають
в користуванні).
30.4. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул.
Центральна, 10-а в смт. Клавдієво-Тарасове, Бородянського району Київської області
та передачу даної земельної ділянки у власність, шляхом викупу, гр. Струку
Володимиру Івановичу.
30.5.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення з
подальшою передачею у власність земельних ділянок громадянам для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення
особистого селянського господарства , на території Клавдієво-Тарасівськоїселищної
ради Бородянського району Київськоїобласті (якіперебувають у користуванні).
30.6. Про скасування рішень Клавдієво-Тарасівської селищної ради.
30.7. Розгляд заяв, звернень, клопотань підприємств, установ, організацій про надання
дозволу на розробу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на
території Клавдієво -Тарасівської селищної ради.

30.8. Про внесення змін до рішень сесій Клавдієво -Тарасівської селищної ради.
30.8.1.Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин та охорони
земель на території Клавдієво-Тарасівської селищної ради на 2018 -2020 роки ».
30.8.2.Про внесення змін до рішення 27-ї сесії 7-го скликання від 05 червня 2018 року
№ 934 « Про затвердження Положення про встановлення плати за землю на території
Клавдієво - Тарасівської селищної ради на 2019 рік».
30.9. Про проведення інвентаризації земельної ділянки в смт Клавдієво-Тарасове,
Бородянського району, Київської області.
30.10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення з
подальшою передачею у власність земельних ділянок громадянам для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення
особистого селянського господарства на території Клавдієво-Тарасівської селищної
ради Бородянського району Київської області. (На розгляд сесії заяви громадян на
виділення нових земельних ділянок).

М.Т.Скиба

