ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

= ПРОТОКОЛ =
ДЕСЯТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО
СКЛИКАННЯ
ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

02 грудня 2016 року
село Тарасівка

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
Десятої сесії сільської ради сьомого скликання
02 грудня 2016 року

о 14:00

с. Тарасівка

Кількісний склад ради: 15 чоловік
Присутні:
Верес О.Б. сільський голова
Стеценко Л.В. секретар сільської ради
депутатів - 9
список додається
Відсутні депутати: Бендус І.М., Губа І.К., Дроботя В.В., Калініченко О.В.,
Ківшик Л.О.
Веде засідання сесії: сільський голова – Верес О.Б.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2016 рік.
Інформує головний бухгалтер Л.В. Пиляй
2. Про внесення змін в раніше прийняте рішення.
Інформує головний бухгалтер Л.В. пиляй
3. Про зміну назви Комсомольського ДНЗ « Світанок».
Інформує сільський голова О.Б. Верес
4. Земельні питання.
Інформує спеціаліст по земельних ресурсах С.А. Кученкова
5. Розгляд заяв.
6. Доповнити порядок денний питанням
« Про преміювання сільського голови».
6. Різне.

СПИСОК
депутатів Тарасівської сільської ради, які приймали участь у десятій сесії
сільської ради сьомого скликання 02.12.2016 року
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Авраменко Світлана Іванівна
Бакай Сергій Іванович
Заєць Любов Панасівна
Косяк Петро Петрович
Мелешко Юрій Володимирович
Мільгевська Оксана Василівна
Одиниця Юрій Іванович
Пиляй Людмила Вікторівна
Стеценко Людмила Василівна

1. СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. який ознайомив присутніх з порядком денним засідання
десятої сесії сільської ради сьомого скликання.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. депутат виборчого округа № 10, яка запропонувала внести до
порядку денного, питання про преміювання сільського голови Вереса
Олександра Борисовича з нагоди державного свята – Дня місцевого
самоврядування.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 9 чол.;
« проти » – 0 чол;
« утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 1 ( сільський голова)
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити повістку денну десятої сесії сільської ради сьомого скликання з
внесеним доповненням в цілому.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 9 чол.;
« проти » – 0 чол;
« утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 1 ( сільський голова)
1.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. повідомила про внесення змін до показників сільського
бюджету на 2016 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за внесенні зміни та
доповнення до кошторисів сільського бюджету.
ВИРІШИЛИ:
1. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
« проти » – 0 чол;
« утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
2.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. повідомила про внесення змін до рішення дев’ятої
(позачергової) сесії сьомого скликання від 18.12.2016 року « Про внесення
змін до показників сільського бюджету на 2016 рік» і викласти в новій
редакції.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за поданий проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
2. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
« проти » – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)

3.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про зміну назви дитячого дошкільного
навчального закладу «Світанок» в селі Комсомольське в зв’язку з
перейменування населеного пункту.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
3. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
4.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про розгляд заяви гр. Шутовської Ганни
Григорівни, жительці м. Зіньків, вул. Сумська 67 «а», кв. 4 про надання
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) в межах
населеного пункту с. Бобрівник.
ВИСТУПИЛИ:
Бакай С.І. запропонував підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
4. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
« проти » – 0 чол;
«утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
5.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про розгляд заяви гр. Тоцького Олександра
Івановича жителя с. Пірки, вул. Соборності 18, про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачу у власність для ведення особистого селянського господарства.
ВИСТУПИЛИ:
Авраменко С.І. запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
5. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)

6.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд заяви гр. Фенько Оксани Григорівни
жительки села Тарасівка щодо надання матеріальної допомоги.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати дану заяву.
ВИРІШИЛИ:
6. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
7.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд заяви гр. Ольхової Катерини
Григорівни щодо надання матеріальної допомоги на лікування.
ВИСТУПИЛИ:
Авраменко С.І. запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
7. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
8.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд заяви гр. Мільгевської Оксани
Василівни щодо надання матеріальної допомоги на лікування.
ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати подану заяву.
ВИРІШИЛИ:
8. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 9 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 1 ( Мільгевська О.В.)
9.СЛУХАЛИ:
Стеценко Л.В. повідомила, що в зв’язку з затвердження порядку
денного сесії в цілому, розглядається проект рішення «Про преміювання
сільського голови».
Перед початком розгляду даного питання сільський голова Верес О.Б.
заявив про конфлікт інтересів, відповідно до статті 59¹ Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», і залишив актовий зал проведення
засідання сесії. Дане питання розглядається без його присутності.

ВИСТУПИЛИ:
Заєць Л.П. запропонувала підтримати проект рішення «Про преміювання
сільського голови».
ВИРІШИЛИ:
9. Проект рішення «Про преміювання сільського голови» прийняти як
рішення сесії сільської ради (рішення додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 9 чол.;
« проти » – 0 чол;
« утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 1 ( сільський голова)
10.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд листа начальника ЦВПЗ м. Зіньків
Олексенка В.І. щодо придбання обігрівача для відділення поштового зв’язку
в селі Пірки.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати подане звернення.
ВИРІШИЛИ:
10. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 10 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)

Сільський голова

О.Б. Верес

Секретар

Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Десята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
02 грудня 2016 року
Про розгляд листа начальника
ЦВПЗ м. Зіньків Олексенка В.І.
Розглянувши та обговоривши лист начальника ЦВПЗ м. Зіньків
Олексенка В.І. № 03.2-08-456 про надання посильної допомоги в забезпеченні
відділення поштового зв’язку в селі Пірки електричним обігрівачем,
керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА :
1.Доручити сільському голові Вересу О.Б. звернутися до суб’єктів
господарювання, які здійснюють свою трудову діяльність на території ради,
для сприяння у вирішенні даного питання.
2. Про прийняте рішення інформувати зацікавлених осіб.

Сільський голова

О.Б.Верес
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Про зміну назви
Комсомольського
ДНЗ « Світанок»

відсутній

ЗА

ЗА

10

ЗА

3.

Про внесення змін
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сільського бюджету
на 2016 рік
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відсутній
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на
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Оксані Василівні.
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ЗА
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9
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Про преміювання
сільського голови

9
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ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Десята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
02 грудня 2016 року
Про виділення
лікування.

допомоги

на

Розглянувши заяву та наданий пакет відповідних документів від гр.
Мільгевської Оксани Василівни, жительки с. Пірки, Зіньківського району
Полтавської області, та на виконання Положення про порядок надання
матеріальної допомоги жителям Тарасівської сільської ради затвердженої
рішенням дев’ятої (позачергової) сесії сільської ради 18 листопада 2016 року,
керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА :
1. Надати грошову допомогу гр. Мільгевській Оксані Василівні на лікування
в сумі ______ гривень.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
сільської ради Пиляй Л.В.

Сільський голова

О.Б.Верес

