ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

= ПРОТОКОЛ =
ДВАНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО
СКЛИКАННЯ
ТАРАСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

26 січня 2017 року
село Тарасівка

СПИСОК
депутатів Тарасівської сільської ради, які приймали участь у дванадцятій сесії
сільської ради сьомого скликання 26.01.2017 року
1. Авраменко Світлана Іванівна
2. Бакай Сергій Іванович
3. Губа Іван Костянтинович
4. Дроботя Василь Васильович
5. Заєць Любов Панасівна
6. Косяк Петро Петрович
7. Мелешко Юрій Володимирович
8. Мільгевська Оксана Василівна
9. Одиниця Юрій Іванович
10. Пиляй Людмила Вікторівна
11. Стеценко Людмила Василівна

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
Дванадцята сесії сільської ради сьомого скликання
26 січня 2017 року

о 14:00

с. Тарасівка

Кількісний склад ради: 15 чоловік
Присутні:
Верес О.Б. сільський голова
Стеценко Л.В. - секретар сільської ради
депутатів - 11
список додається
Відсутні депутати: Бендус І.М., Калініченко О.В., Ківшик Л.О.
Запрошені:
Кученкова С.А.
спеціаліст-землевпорядник сільської ради
Богомол В.В.директор сільського будинку культури с. Бобрівник
Падалка Н.Г.завідувач Тарасівським сільським клубом
Шаповал Л.М.директор сільського будинку культури с. Пірки
Дорошенко Л.М.- завідуюча бібліотеки - філіал № с. Тарасівка
Гавриш Ю.Л.завідуюча бібліотеки - філіал № 3 с. Бобрівник
Даценко О.О.бібліотекар с. Пірки
Шапар К.А.
завідувач Пірківським ДНЗ «Світанок»
Добряк Л.І.
завідувач Бобрівницьким ДНЗ «Сонечко»
Вербицька О.О.
завідувач Тарасівським ДНЗ «Світанок»
Василинка С.П.
директор Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бондар Н. В.
в. о. директора Пірківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Юхименко О.Г.
директор Бобрівницької ЗОШ І-ІІ ступенів
Веде засідання сесії: сільський голова – Верес О.Б.
Порядок денний:
1. Звіт сільського голови про роботу Тарасівської сільської ради та
виконавчого комітету за 2016 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
2. Про розподіл вільних залишків.
Інформує головний бухгалтер сільської ради Л.В. Пиляй
3. Звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік.
Інформує головний бухгалтер сільської ради Л.В. Пиляй
4. Про затвердження Програми соціального захисту населення, що мешкає на
території Тарасівської сільської ради на 2017-2019 роки.
Інформує сільський голова О.Б. Верес

5. Про затвердження програми соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку Тарасівської територіальної громади на 2017 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
6. Про затвердження Програми забезпечення діяльності районного трудового
архіву на 2017 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
7. Про затвердження Положення про цільовий фонд сільської ради на 2017 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
8. Про затвердження договорів укладених сільським головою.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
9. Про затвердження штатного розпису працівників апарату сільської ради та її
виконавчого комітету на 2017 рік.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
10. Про звернення ТДВ «Укроліяпродукт», щодо укладання договору про
пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів Тарасівської сільської ради.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
11. Про звернення ТДВ «Укроліяпродукт», щодо укладання Угоди про
соціально-економічне партнерство.
Інформує сільський голова О.Б. Верес
12. Про оплату праці сільського голови.
Інформує секретар сільської ради Л.В. Стеценко
13. Земельні питання.
Інформує спеціаліст-землевпорядник С.А. Кученкова
14. Розгляд заяв.
15. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив, що на засідання дванадцятої сесії сільської ради
прибули 11 з 14 депутатів сільської ради, кворум для проведення чергової сесії
сільської ради є. Ознайомив присутніх з порядком денним засідання
дванадцятої сесії сільської ради сьомого скликання та запропонував
проголосувати за порядок денний в цілому, якщо в депутатів немає змін та
доповнень.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало»- 0 чол. ( одноголосно)
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити порядок денний дванадцятої сесії сільської ради сьомого
скликання в цілому.
2.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. проінформував присутніх про проведену роботу сільської
ради та виконавчого комітету за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
2. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало»- 0 чол. ( одноголосно)
3.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. проінформував присутніх із звернення відділів Зіньківської
районної ради, Зіньківської районної державної адміністрації та їх установ про
виділення коштів на їх утримання.
ВИСТУПИЛИ:
Пиляй Л.В. ознайомила присутніх із проектом рішення «Про розподіл
вільного залишку».
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
3. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти » – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало»- 0 чол. ( одноголосно)
4.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. проінформувала присутніх про виконання сільського
бюджету за 2016 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ:
4. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
5.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. ознайомив присутніх з Програмою соціального захисту
населення, що мешкає на території Тарасівської ради на 2017-2019 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати подану Програму.
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ:

5. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
« проти » – 0 чол;
« утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 0 ( одноголосно)
6.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. ознайомив присутніх з Програмою соціально-економічного,
культурного і духовного розвитку Тарасівської сільської ради на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала затвердити подану Програму.
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення в цілому.
ВИРІШИЛИ:
6. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
« проти » – 0 чол;
«утримались » - 0 чол;
« не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
7.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. ознайомив депутатів з Програмою забезпечення діяльності
районного трудового архіву Зінківської районної ради на 2017 рік по
Тарасівській сільській раді.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати дану Програму.
ВИРІШИЛИ:
7. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)
8.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив затвердження Положення про цільовий фонд
Тарасівської сільської ради на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
8. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. ( одноголосно)

9.СЛУХАЛИ:
Пиляй Л.В. проінформувала про укладання договорів сільським
головою на закупівлю товарів, робіт та послуг з 01.07.2016 по 31.12.2016 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонував проголосувати за проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
9. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
10.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про затвердження штатного розпису працівників
апарату сільської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:
10. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
11.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про звернення ТДВ «Укроліяпродукт», щодо
укладання договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради.
ВИСТУПИЛИ:
Пиляй Л.В. запропонувала підтримати подане звернення.
ВИРІШИЛИ:
11. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
12.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про розгляд звернення ТДВ «Укроліяпродукт»,
щодо укладання Угоди про соціально-економічне партнерство.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. запропонувала підтримати подане звернення.
ВИРІШИЛИ:

12. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
13.СЛУХАЛИ:
Стеценко Л.В. повідомила про те що, виноситься питання «Про оплату
праці сільського голови» та ознайомила депутатів з проектом рішення.
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 даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
13. Проект рішення «Про оплату праці сільського голови» прийняти як
рішення сесії сільської ради (рішення додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 11 чол.; (одноголосно)
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 1 (сільський голова)
14.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомив про те що, виносить проект рішення про внесення
змін в рішення шостої сесії сільської ради сьомого скликання від 18 травня
2016 року «Про затвердження Положення про земельний податок та
встановлення ставок земельного податку на 2017 рік».
ВИСТУПИЛИ:
Кученкова С.А. проінформувала депутатів із внесеними змінами та
зачитала проект рішення.
Верес О.Б. запропонував проголосувати за даний проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
14. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 11 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 1 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
15.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про безоплатну передачу у власність
земельної ділянки гр. Удовиченко Юлії Миколаївни, жительці с. Бобрівник,
вул. Молодіжна – 45 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в межах населеного пункту с. Бобрівник.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонувала проголосувати за проект рішення.

ВИРІШИЛИ:
15. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
16.СЛУХАЛИ:
Кученкова С.А. повідомила про безоплатну передачу у власність
земельної ділянки гр. Ярошенку Василю Андрійовичу, жителю села Пірки,
вул. Соборності – 45 для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в межах населеного пункту с. Пірки.
ВИСТУПИЛИ:
Верес О.Б. запропонувала проголосувати за поданий проект рішення.
ВИРІШИЛИ:
16. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
17.СЛУХАЛИ:
Верес О.Б. повідомила про розгляд заяви жительки с. Тарасівка, гр.
Груднини Ніни Борисівни, щодо надання матеріальної допомоги на лікування.
ВИСТУПИЛИ:
Стеценко Л.В. проінформувала депутатів з проектом рішення.
ВИРІШИЛИ:
17. Проект рішення прийняти як рішення сесії сільської ради (рішення
додається).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: « за» – 12 чол.;
«проти» – 0 чол;
«утримались» - 0 чол;
«не голосувало »- 0 чол. (одноголосно)
Сільський голова
Секретар

О.Б. Верес
Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дванадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
26 січня 2017 року

с. Тарасівка

Про виділення допомоги на лікування
Розглянувши заяву та наданий пакет відповідних документів
гр. Груднини Ніни Борисівни, жительки села Тарасівка, Зіньківського району
Полтавської області, та на виконання Положення про порядок надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Тарасівської сільської ради,
затвердженої рішенням дев’ятої (позачергової) сесії сільської ради сьомого
скликання 18 листопада 2016 року, керуючись статтею 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Надати грошову допомогу на лікування гр. Груднині Ніни Борисівні 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

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дванадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
26 січня 2017 року
Про затвердження Програми соціального
захисту населення, що мешкає на території
Тарасівської сільської ради Зіньківського
району Полтавської області на 2017 – 2019 роки

Керуючись статтею 26 пунктом 22 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія сільської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Програму соціального захисту населення, що мешкає на
території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської
області на 2017 – 2019 роки. (Додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
соціально-культурних питань, планування бюджету та фінансів.

Сільський голова

Погоджено
Голова постійної комісії з соціально-культурних
питань, планування бюджету та фінансів
Л.В.Пиляй

О.Б.Верес

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням дванадцятої сесії сьомого
скликання Тарасівської сільської
ради 26.01.2017
ПРОГРАМА
соціального захисту населення, що мешкає на території Тарасівської сільської
ради Зіньківського району Полтавської області
на 2017 – 2019 роки
І. Загальні положення
Організація соціального захисту громадян є складовою частиною
забезпечення реалізації їх конституційних прав на працю, соціальний захист,
достатній життєвий рівень, інших базових конституційних прав.
Програма розроблена відповідно до статей 32 та 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про зайнятість населення», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»,
«Про правовий статус осіб, які вимушені залишити місця проживання
внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя та обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної
операції на території України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці
та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», інших нормативно-правових актів у сфері
соціального захисту.
На території Тарасівської сільської ради проживає 1638 громадян, які
відносяться до категорій осіб, що мають відповідно до законів України
особливий статус, який дає право на право на додатковий соціальний захист та
які потребують додаткової уваги з боку органів державної влади та місцевого
самоврядування. Зокрема: учасників Великої Вітчизняної війни - 64; учасників
антитерористичної операції на сході країни - 19; учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС - 12; одиноко проживаючих - 162; громадян пенсійного віку 471; дітей-інвалідів - 7; малозабезпечених сімей - 28; багатодітних сімей - 15,
в яких виховується 48 дітей; одиноких матерів - 26; сім’ї, які перебувають в
складних життєвих обставинах - 3; 45 осіб перебуває на обліку в державній
службі зайнятості, як такі, що шукають роботу; 786 сімей – одержувачів
субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

В зв’язку з проведенням антитерористичної операції в східних областях
України велика ймовірність прибуття на території сільської ради сімей
переселенців, які потребують вирішення соціально-побутових питань.
ІІ. Мета та основні завдання
Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і
заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку
системи соціального захисту, поліпшення якості життя вразливих груп
населення, забезпечення державних гарантій, посилення адресності надання
послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями, надання допомоги окремим категоріям громадян,
які цього потребують.
Основними завданнями програми є:
- виконання вимог законодавства щодо забезпечення належного
соціального захисту громадян, що мешкають на території сільської ради, в
тому числі шляхом надання матеріальної підтримки;
- застосування ефективних форм соціальної підтримки осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
- підвищення ефективності допомог шляхом посилення їх адресності;
- забезпечення спрощення процедури надання допомог, пільг, субсидій,
компенсацій, зокрема, шляхом проведення широкої інформаційної кампанії
щодо порядку їх оформлення;
- надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися в
складних життєвих обставинах, в тому числі організація здійснення
соціального супроводу таких сімей;
- залучення максимального широкого кола незайнятого населення до
участі у виконанні громадських робіт;
- забезпечення захисту конституційних прав та законних інтересів осіб,
які вимушено залишили місце проживання внаслідок тимчасової окупації
Автономної Республіки Крим та м.Севастополя або обставин, пов’язаних з
проведенням антитерористичної операції на території України та які переїхали
на проживання до населених пунктів, що входять в адміністративні межі
Тарасівської сільської ради.
ІІІ. Очікувані результати
Реалізація заходів Програми соціального захисту населення, що мешкає
на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської
області на 2017 – 2019 роки дає змогу:
- покращити соціальний захист громадян, що мешкають на території
сільської ради;

- забезпечити додаткову фінансову підтримку малозабезпечених верств
населення, сімей, що тимчасово опинилися у скруті;
- підвищити ефективність допомог шляхом посилення їх адресності;
- організувати проведення широкої інформаційної кампанії щодо
порядку оформлення допомоги, пільг, субсидій, компенсацій серед сімей та
окремих громадян, які мають право на їх одержання;
- залучити до участі у виконанні громадських робіт максимально широке
коло незайнятого населення;
- забезпечити організацію соціального супроводу сімей з дітьми, які
опинилися в складних життєвих обставинах;
- сприяти розвитку волонтерського руху в сфері соціального захисту
населення;
- забезпечувати організацію допомоги біженцям, та особам, що мають
статус вимушених переселенців та потребують додаткового та тимчасового
захисту.
ІV. Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок
коштів сільського бюджету, спонсорських внесків, інших джерел не
заборонених законодавством України.
Орієнтовні обсяги фінансування Програми зазначені в Додатку.
Конкретні обсяги фінансування на кожен рік реалізації Програми
визначаються щорічно при затвердженні сільського бюджету на відповідний
рік.

Додаток
до програми соціального захисту населення, що
мешкає на території Тарасівської сільської ради
Зіньківського району Полтавської області на 2017
– 2019 роки
Орієнтовні обсяги фінансування Програми

Напрямки використання коштів

Очікувані обсяги фінансування за
роками, в грн.
2017

2018

Організація
для
зареєстрованих
безробітних
громадських
робіт
з
інформування населення щодо порядку
отримання
житлових
субсидій
та
компенсації додаткових витрат на оплату
комунальних
послуг,
благоустрій
населених пунктів сільської ради

85 000

100 000

Здійснення соціального патрулювання
сімей, що опинилися в складних життєвих
обставинах

-

-

-

Вшанування ветеранів війни та праці,
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

10 000

15 000

15 000

Надання матеріальної підтримки сім’ям,
що опинилися в складних життєвих
обставинах та
окремим громадянам
України, які вимушені переселитися з
території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя, Донецької та Луганської
областей

90 000

130 000

150 000

-

-

-

Підтримка волонтерського
діяльності
громадської
ветеранів війни та праці

Секретар сільської ради

руху та
організації

2019
120 000

Л.В. Стеценко

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дванадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
26 січня 2017 року
Про
затвердження
Програми
забезпечення діяльності районного
трудового архіву Зіньківської районної
ради на 2017 рік по Тарасівській
сільській раді
Керуючись статтею 26 пунктом 22 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія сільської ради:
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Програму забезпечення діяльності районного трудового архіву
Зіньківської районної ради на 2017 рік по Тарасівській сільській раді
(додається).

Сільський голова

О.Б.Верес

ПРОТИ

УТРИМАЛИСЬ

РІШЕННЯ

НЕМАЄ

НЕМАЄ
НЕМАЄ

12

НЕМАЄ

12

НЕМАЄ

ЗА

12

НЕМАЄ

Стеценко Л.В.

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

відсутній
відсутня

відсутній
відсутня

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

відсутній
відсутній

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА

Пиляй Л.В.

21

ЗА

Одиниця Ю І.

20

ЗА

Мільгевська О.В.

19

ЗА

Мелешко Ю.В.

18

ЗА

Косяк П.П.

17

ЗА

Ківшик Л.О.

16

відсутня

Калініченко О.В.

15

відсутня

Заєць Л.П.

14

ЗА

Дроботя В.В.

13

ЗА

Губа І.К.

12

ЗА

Бендус І.М.

11

відсутній

Бакай С.І.

10

ЗА

Авраменко С.І.

9

ЗА

Верес О.Б.

8

ЗА

7

НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня

відсутня

ЗА

ЗА

12
ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

1
1
відсутній

Про затвердження
Програми
соціального захисту
населення, що
мешкає на
території сільської
ради на 2017-2019
роки.

голосування

6

ЗА

4.

Звіт про
виконання
сільського бюджету
за 2016 рік.

Тарасівської сільської ради

5

ЗА

3.

Про розподіл
вільних залишків

Загальний результат

4

ЗА

2.

Прізвище, ім’я, по батькові та вибір депутата

3

ЗА

1.

2
Звіт сільського
голови про роботу
сільської ради та
виконавчого
комітету за 2016
рік

ЗА

1

Питання ,винесене
на розгляд

№ з/п

26 січня 2017 року

НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня

відсутня

ЗА

ЗА

ЗА

відсутній

ЗА

ЗА

ЗА

НЕМАЄ

НЕМАЄ
НЕМАЄ

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

НЕМАЄ

12

НЕМАЄ

12

НЕМАЄ

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

відсутня
відсутня
відсутня

відсутня
відсутня
відсутня

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

відсутній
відсутній
відсутній

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА

12

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

НЕМАЄ

12

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня

відсутня

ЗА

ЗА

ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО
відсутній

Про
затвердження
штатного розпису
працівників апарату
сільської ради та її
виконавчого
комітету на 2017
рік

ЗА

9.

Про
затвердження
договорів
укладених
сільським головою

ЗА

8.

Про
затвердження
Положення про
цільовий фонд
сільської ради на
2017 рік

12

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

ЗА

7.

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

ЗА

6.

Про
затвердження
Програми
соціальноекономічного,
культурного і
духовного
розвитку
Тарасівської
територіальної
громади на 2017
рік.
Про
затвердження
Програми
забезпечення
діяльності
районного
трудового архіву
на 2017 рік.

ЗА

5.

НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

НЕМАЄ
НЕМАЄ

11

НЕМАЄ

12

НЕМАЄ

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

відсутня
відсутня
відсутня

відсутня
відсутня
відсутня

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА

відсутній
відсутній
відсутній

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня

відсутня

утрималась

ЗА

ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО
НЕМАЄ

НЕМАЄ

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

відсутня

відсутня

ЗА

ЗА

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

12
ЗА

ЗА

ЗА

відсутній
відсутній

Про безоплатну
передачу у
власність
земельної ділянки
гр. Удовиченко
Ю.М., жительці с.
Бобрівник, вул.
Молодіжна 45

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

11

ЗА

14.

Про внесення змін в
раніше прийняте
рішення «Про
затвердження
положення про
земельний податок
та встановлення
ставок земельного
податку на 2017
рік»

ЗА

13.

Про оплату праці
сільського голови

12

відсутній

12.

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

ЗА

11.

Про звернення ТДВ
«Укроліяпродукт»,
щодо
укладання
договору
про
пайову участь у
розвитку
інженернотранспорної
та
соціальної
інфраструктури
населених пунктів
Тарасівської
сільської ради
Про звернення ТДВ
«Укроліяпродукт»,
щодо укладання
Угоди про соціальноекономічне
партнерство

ЗА

10.

Голова лічильної комісії

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

С.П. Данильченко

НЕМАЄ
НЕМАЄ

НЕМАЄ

12

НЕМАЄ

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА

12

ЗА

відсутня
відсутня

відсутня
відсутня

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

ЗА
ЗА

відсутній
відсутній

ЗА

ЗА

ЗА
ЗА

Про виділення
допомоги на
лікування

ЗА

16.

Про безоплатну
передачу у
власність
земельної ділянки
гр. Ярошенку В.А.,
жителю с. Пірки,
вул. Соборності 45

ЗА

15.

РІШЕННЯ
ПРИЙНЯТО

ТАРАСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дванадцята сесія сільської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ
26 січня 2017 року
Про затвердження договорів укладених
сільським головою
Відповідно пункту 43 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА :
1.Затвердити договори на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених
сільським головою у період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року (перелік
договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг додається)

Сільський голова

О.Б.Верес

