
П Р О Т О К О Л  № 08  
п л е н а р н о г о  з а с і д а н н я  

V I I I ( 8 ) c e c i ï  В а л к і в с ь к о ї  м і с ь к о ї  ради  
V I I I ( 8 )  с к л и к а н н я

м. Валки
зал засідань міської ради

Головує на сесії - Скрипніченко В.В.,міський голова 
Кількість депутатів, обраних до міської ради -26 
Зареєстувалося - 21 депутат (список додається).
Відсутні: Д ’яченко М.В., Ліісовин М.Я., Повстянко Г.В., Тесленко О.В., Щедріна Я.А.
У голосуванні бере участь 22 особи: 21 депутат та міський голова 
Кворум є, засідання правомочне.
Секретар засідання - депутат Бородіна І.В.
Член лічильної комісії -  депутат Супрун В.П.
Списки поіменного голосування додаються 
Присутні:
Желевська Н.Б., керуючий справами виконавчого комітету;
Тижненко С.В., заступник міського голови;
Борщ О.І., заступник міського голови; 
керівники виконавчих органів міської ради; 
старости;
представники організацій та установ громади; 
представники засобів масової інформації

Пленарне засідання позачергової VIII (8) сесії Валківської міської ради VIII(8) скликання 
оголошено відкритим.

Виконано Державний Гімн України

Перед початком розгляду питань порядку денного сесії головуючий запропонував присутнім 
заслухати ряд інформацій про діяльність міської ради:

1. Про діяльність виконавчих органів ради станом на 21.05.2021 року.
Доповідає : Скрипніченко В.В., міський голова
2. Про виконання міського бюджету Валківської міської територіальної громади за І 

квартал 2021 року ;
Доповідає: Левчук Л.О., начальник фінансового управління
3. Про створення індустріального парку на території Валківської міської ради 
Доповідає Грінченко О.Л, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій
4. Про результати діяльності КУ «Валківський інклюзивно-ресурсний центр»
Доповідає: Борисенко У.В., директори інклюзивно-ресурсного центру

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного пленарного засідання 
ДОПОВІДАЄ: Скрипніченко В.В., міський голова, вніс пропозицію порядок денний 
прийняти в цілому, з урахуванням пропозицій постійних комісій, а саме:

1. Про внесення змін до частини IV «Капітальні вкладення на об’єкти соціально- 
економічного значення у 2021 році» Програми економічного і соціального розвитку 
Валківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням V сесії 
Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 152

Доповідає: Грінченко О.Л., начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

21 травня 2021 року 
10 год.00 хв.



2. Про затвердження Програми фінансування медичного огляду громадян, які 
проходять приписку до призовної дільниці, підлягають призову на строкову військову 
службу, військову службу за контрактом та інших категорій військовозобов’язаних на 
території Валківської міської ради на 2021 рік

Доповідає: Носатое Б.В., головний лікар КНП “Банківська Ц Р Л ”
3. Про утворення комунальної установи «Центр фізичного здоров’я населення “Спорт 

для всіх» Валківської міської ради» та затвердження її Статуту.
Доповідає: Турчин І.О., головний спеціаліст відділу з питань молоді, фізичної культури 

та спорту.
4. Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Валківської міської ради(у новій редакції)
Доповідає: Мандич Д.М., начальник центру надання адміністративних послуг
5. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Валківської 

міської ради
Доповідає: Мандич Д. М , начальник центру надання адміністративних послуг
6. Про затвердження Положення про порядок встановлення меморіальних дошок 
Доповідає: Холодний О.М., начальник відділу культури, туризму та охорони

культурної спадщини
7. Про передачу міжбюджетного трансферту з міського бюджету обласному бюджету 
Доповідає: Заворотня Н.М., начальник відділу освіти
8. Про внесення змін та доповнень до цільової Програми розвитку освіти «Новий 

освітній простір Валківщини» на 2021 рік, затвердженої рішенням III сесії Валківської 
міської ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 34

Доповідає: Заворотня Н.М., начальник відділу освіти
9. Про визначення вартісного критерію основних засобів 
Доповідає: Зягун Н.М., начальник відділу бухгалтерського обліку
10. Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року 

№42 «Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків до 
нього (20531000000)

Доповідає: Де вчу к Л. О, начальник фінансового управління
11. Про вчинення нотаріальних дій посадовими особами міської ради 

Доповідає: Желевська Н.Б., керуюча справами виконавчого комітету міської ради
12. Про внесення змін до рішення III сесії Валківської міської ради VIII скликання від 

22 грудня 2020 року № 46 «Про затвердження старост»
Доповідає: Желевська Н.Б., керуюча справами виконавчого комітету міської ради
13. Про утворення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МІСЦЕВА СЛУЖБА 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та затвердження її Статуту

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Банківської міської
ради

14. Про передачу в межах комунальної власності Валківської міської територіальної 
громади комп’ютерної техніки з балансу міської ради на баланс управління соціального 
захисту населення Валківської міської ради

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Банківської міської
ради

15. Про передачу в межах комунальної власності Валківської міської територіальної 
громади матеріальних цінностей з балансу міської ради на баланс відділу освіти Валківської 
міської ради

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської
ради



16. Про визначення замовника проекту (кінцевого бенефіціара) та розпорядника 
субвенції з державного бюджету у рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської
ради

17. Про внесення змін до рішення Валківської міської ради № 246 від 25 березня 2021 
року «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Валківської міської 
територіальної громади із державної власності артезіанської свердловини № 45-1980 та 
насоса ЕЦВ 6-10-110, що обліковуються на балансі філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 
АТ «Укргазвидобування»

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Банківської міської
ради

18. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Валківської 
міської територіальної громади двох артезіанських свердловин, що знаходяться на території 
с. Костів та обліковуються на балансі ПСП «Костівське»

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Банківської міської
ради

19. Про внесення змін до рішення Валківської міської ради № 198 від 18 лютого 2021 
року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону
(перелік другого типу)»

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської
ради

20. Про внесення змін до рішення Валківської міської ради № 197 від 18 лютого 2021 
року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні 
(перелік першого типу)»

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Банківської міської
ради

21. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Валківської міської 
територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Богодухівського району майна, що було придбане за рахунок коштів місцевого бюджету та 
перебувало на балансовому обліку управління соціального захисту населення і фінансового 
управління Валківської районної державної адміністрації

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської
ради

22. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Валківської 
міської територіальної громади водонапірної башти(І), що знаходиться у складі об’єкту 
нерухомого майна: нежитлової будівлі - Червоний куточок МТФ та розташована за адресою: 
Харківська область, Валківський (Богодухівський) район смт. Старий Мерчик, в’їзд Миру,
43, що обліковуються на балансі філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування»

Доповідає: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Банківської міської
ради

23. Про реорганізацію юридичної особи ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33011192) шляхом 
приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34473807) та 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37447188)

Доповідає: Пилипенко Т.П., начальник відділу комунальної власності Банківської 
міської ради



24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
м. Валки Валківської міської ради Валківського району Харківської області -

Доповідає: Мельник Л.М., головний спеціаліст відділу доходів та видатків
25. Про розробку детального плану території щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва та експлуатації споруд електрозв’язку за межами села Мізяки на 
території Валківської територіальної громади Богодухівського району Харківської області»

Доповідає: Банніков I.A., завідувач сектору архітектури та містобудування
26. Про затвердження містобудівної документації (детального плану території) на 

території Валківської територіальної громади Богодухівського району Харківської області»
Доповідає: Банніков I.A., завідувач сектору архітектури та містобудування
27. Про затвердження Генерального плану села Олександрівка Валківської міської 

територіальної громади
Доповідає: Банніков I.A., завідувач сектору архітектури та містобудування
28. Про скасування рішення XXXV сесії Сидоренківської сільської ради VII 

скликання від ЗО червня 2020 року № 503- VII «Про надання гр. Карнауху Олександру 
Анатолійовичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства»

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
29. Про внесення змін до прийнятих рішень місцевих рад
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
30. Про упорядкування найменування місця розташування земельної ділянки, яка 

належала гр. Середі Т. М. на праві приватної власності
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
3 1. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
32. Про надання дозволів громадянам на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), земельних часток (паїв) для подальшої передачі у приватну власність.

Доповідає: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології
33. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з метою 
подальшої передачі у приватну власність

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
34. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою подальшої 
передачі у приватну власність

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
35. Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення індивідуального садівництва з метою 
подальшої передачі у приватну власність

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
36. Про надання дозволу гр. Григорову Борису Даниловичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з метою 
подальшої передачі у приватну власність

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
37. Про надання дозволу ФГ «ДОРІД» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 
метою подальшого надання в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології



38. Про надання дозволу гр. Шевченку Олександру Петровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою подальшої передачі у приватну власність

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
39. Про надання дозволу ПрАТ «Київстар» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та розміщення базової станції мобільного 
зв’язку з метою подальшої передачі в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
40. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та надання її у власність громадянам

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
41. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та надання її у власність громадянам

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам для ведення індивідуального садівництва та передачі їх у власність
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
43. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам для ведення особистого селянського господарства та передачі їх у власність
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам для будівництва індивідуальних гаражів та передачі їх у власність
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ 

«ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» для обслуговування 
нежитлової будівлі (склад АВМ-1,5) літ. «А-1» за межами населеного пункту на території 
Костівської сільської ради с. Костів, пров. Майський, 15, Валківського району Харківської 
область

Доповідає: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування Службі автомобільних доріг у Харківській області для реконструкції 
автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 395+064-км 420+050 
розташованихв межах с. Сніжків та с. Ясенове на території Сніжківської сільської ради 
Валківського району Харківської область

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Шумейко Альоні Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташованої по вул. Молодіжна, 29-а, с. Високопілля на території Високопільської сільської 
ради Валківського району Харківської область та надання її в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Лобойко Надії Іванівні для іншого сільськогосподарського призначення, розташованої по 
вул. Перемоги, 31а в с. Високопілля за межами населених пунктів на території 
Високопільської сільської ради Валківського району Харківської область та надання її в 
оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології



49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр. Корсун Тамарі Іванівні для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за межами населених пунктів на території Сніжківськоїсільської ради 
Валківського району Харківської область

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Шепелю Івану Вікторовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташованої по вул. Центральна, 2а в с. Минківка на території Минківської сільської ради 
Валківського району Харківської область та надання її в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
51. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок що надаються на праві постійного користування Службі автомобільних 
доріг у Харківській області для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільногота дорожнього господарства (землі промисловості,транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення), розташовані за межами населених пунктів на 
території Валківської міської ради Харківської області

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
52. Про надання дозволу ФОП Зінченку О.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 
метою подальшого надання в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
53. Про надання дозволу ТОВ «УКРТАУЕР» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку вежі 
ТОВ «УКРТАУЕР» з метою подальшої передачі в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
54. Про надання дозволу ПАТ «ВФ Україна» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації базової станції мобільного 
зв’язку з метою подальшої передачі в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
55. Про надання ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ВОСТОК» в оренду невитребуваних 

земельних ділянок (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
56. Про надання ПСП «L1IAPIBKA» дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) невитребуваних земельних часток (паїв) для подальшого надання в оренду на 
території Валківської територіальної громади Богодухівського району Харківської області

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
57. Про надання дозволу СТОВ «ЛАН» на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 
метою подальшої передачі в оренду

Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
58. Про відмову в скасуванні рішень та наданні дозволів на розроблення документації із 

землеустрою
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
59. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Доповідає: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології
60. Різне.

ВИРІШ ИЛИ: Затвердити порядок денний пленарного засідання в цілому (Рішення № 290
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З



2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до частини IV «Капітальні вкладення на об’єкти 
соціально-економічного значення у 2021 році» Програми економічного і соціального 
розвитку Валківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням V 
сесії Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 152 
ДОПОВІДАЄ; Грінченко О.Л., начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, 
який зазначив, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності 
та регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти. 
ВИРІШ ИЛИ: внести зміни до частини IV «Капітальні вкладення на об’єкти соціально- 
економічного значення у 2021 році» Програми економічного і соціального розвитку 
Валківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням V сесії 
Валківської міської ради VIII скликання від 18 лютого 2021 року № 152 (Рішення № 291 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

3. СЛУХАЛИ:Про затвердження Програми фінансування медичного огляду громадян, які 
проходять приписку до призовної дільниці, підлягають призову на строкову військову 
службу, військову службу за контрактом та інших категорій військовозобов’язаних на 
території Валківської міської ради на 2021 рік
ДОПОВІДАЄ: Носатов Б.В., головний лікар КНП “Валківська ЦРЛ”, який зазначив, що 
питання детально розглядалося на засіданнях постійних комісій з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та 
депутатської етики та з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: затвердити Програму фінансування медичного огляду громадян, які 
проходять приписку до призовної дільниці, підлягають призову на строкову військову 
службу, військову службу за контрактом та інших категорій військовозобов’язаних на 
території Валківської міської ради на 2021 рік (Рішення № 292 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти»-0, «утримались»-1, н/г- З

4. СЛУХАЛИ: Про утворення комунальної установи «Центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» Валківської міської ради» та затвердження її Статуту.
ДОПОВІДАЄ: Турчин І.О., головний спеціаліст відділу з питань молоді, фізичної культури 
та спорту, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, 
фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про утворення комунальної установи «Центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» Валківської міської ради» та затвердження її’ Статуту» 
(Рішення № 293 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 2

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 
Валківської міської ради (у новій редакції)
ДОПОВІДАЄ: Мандич Д.М., начальник центру надання адміністративних послуг, який 
зазначив, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
регламенту та депутатської етики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його 
прийняти.



ВИСТУПИЛИ: Скрипніченко В.В., міський голова, який запропонував проінформувати 
більщ детально про те, які зміни відбулися в порівнянні з попереднім Положенням та вказав 
на необхідність довести інформацію до населення через засоби масової інформації .
Мандич Д.М., зазначив, що згідно у оновленому Положенні передбачено 6-денний робочий 
тиждень, цифрові печатки тощо. Дмитро Миколайович ознайомив присутніх з графіком 
роботи.
ВИРІШ ИЛИ: затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг 
Валківської міської ради(у новій редакції) ( Рішення № 294 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 2

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 
Валківської міської ради
ДОПОВІДАЄ: Мандич Д.М., начальник центру надання адміністративних послуг, який 
зазначив, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
регламенту та депутатської етики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його 
прийняти.
ВИСТУПИЛИ: Скрипніченко В.В., міський голова, який зазначив, що планується 
облаштувати ЦНАП у приміщенні колишньої РДА.
ВИРІШ ИЛИ: затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Валківської 
міської ради( Рішення № 295 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 1

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок встановлення меморіальних 
дощок
ДОПОВІДАЄ: Холодний О.М., начальник відділу культури, туризму та охорони культурної 
спадщини, який зазначив, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, 
фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики та з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 
політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: затвердити Положення про порядок встановлення меморіальних дощок 
(Рішення №296 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -21 , «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 1

8. СЛУХАЛИ: Про передачу міжбюджетного трансферту з міського бюджету обласному 
бюджету
ДОПОВІДАЄ: Заворотня Н.М., начальник відділу освіти, яка зазначила, що питання 
детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та 
депутатської етики та з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про передачу міжбюджетного трансферту з міського 
бюджету обласному бюджету» (Рішення №297 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 2

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до цільової Програми розвитку освіти 
«Новий освітній простір Валківщини» на 2021 рік, затвердженої рішенням III сесії 
Валківської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 34
ДОПОВІДАЄ: Заворотня Н.М., начальник відділу освіти, яка зазначила, що питання 
детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального



захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та 
депутатської етики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти. 
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін та доповнень до цільової Програми 
розвитку освіти «Новий освітній простір Валківщини» на 2021 рік, затвердженої рішенням 
III сесії Валківської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 34» (Рішення 
№298 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -21 , «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 1

10. СЛУХАЛИ. Про визначення вартісного критерію основних засобів
ДОПОВІДАЄ: Зягун Н.М., начальник відділу бухгалтерського обліку, яка зазначила, що 
питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 
політики . Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти 
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визначення вартісного критерію основних засобів» 
(Рішення №299 додається).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 1

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22 грудня 2020 
року №42 «Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків 
до нього (20531000000)
ДОПОВІДАЄ: Левчук Л.О, начальник фінансового управління, яка зазначила, що на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року № 204 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 25.11.2015 №1068»:
Збільшити доходну частину міського бюджету по загальному фонду по коду доходу 
41031400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 
в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» в сумі 773244,0

Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі 
коштів з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по:
КПКВ 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 773244,0 грн., на виконання 
Програми економічного і соціального розвитку Валківської територіальної громади на 2021
рік, а саме:

- на капітальний ремонт будівлі Ков’язького навчально-виховного комплексу 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня -  дошкільний навчальний заклад) по 
пл.Жовтнева, 2а, в смт. Ков’яги Валківського району в сумі 701967,0 грн.;

- на капітальний ремонт Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 
Валквської районної ради Харківської області -  71277,0 грн.

Збільшити доходну частину міського бюджету по спеціальному фонду по коду доходу 
41031400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 
в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» в сумі 4466184,0

Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету по:
КПКВ 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 3866218,0 грн., на виконання 
Програми економічного і соціального розвитку Валківської територіальної громади на 2021 
рік, а саме:

- на капітальний ремонт будівлі Ков’язького навчально-виховного комплексу 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня -  дошкільний навчальний заклад) по 
гш.Жовтнева, 2а, в смт. Ков’яги Валківського району в сумі 3509833,0 грн.;



- на капітальний ремонт Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 
Валквської районної ради Харківської області -  356385,0 грн.

КПКВ 0117366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
599966.0 грн., на виконання Програми економічного і соціального розвитку Валківської 
територіальної громади на 2021 рік, а саме:

- на капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики -  сімейної медицини в 
с. Сніжків комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Валквського району»по вул.. Чапаєва, 186 у с. Сніжків 
Валківського району в сумі 599966,0 грн.;

1. Виділити кошти за рахунок вільного залишку в сумі 412500,0 грн.
На виконання Програми фінансування медичного огляду громадян, які проходять приписку 
до призовної дільниці, підлягають призову на строкову військову службу, військову службу 
за контрактом та інших категорій військовозобов’язаних на території Валківської міської 
ради на 2021 рік
збільшити видаткову частину міського бюджету по:
КПКВ КМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі
412500.0 грн.
2. Внесення змін у кошториси бюджетних установ:
Валківська міська рада
КПКВ 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл»
Зменшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 11000,0 грн.
Збільшити кошторисні призначення по
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
11000.0 грн. за рахунок передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
розвитку).
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Зменшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 120000,0 грн.
Збільшити кошторисні призначення по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» в сумі 70000,0 
грн. за рахунок передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду (бюджету 
розвитку).
КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
Збільшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 50000,0 грн.
Відділ освіти Валківської міської ради 
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
Зменшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 11000,0 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 30000,0 грн.
Збільшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку» в сумі 41000,0 грн.
КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти»
Зменшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 190900,0 грн.



КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 14312,0 грн.
Збільшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інщих комунальних послуг» у сумі 14312,0 грн. 
Збільшити кошторисні призначення по
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
190900.0 грн. за рахунок передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду 
(бюджету розвитку).
КПКВ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників»
Зменшити кошторисні призначення по 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 9000,0 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 1400,0 грн.
Збільшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 9000,0 грн.
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у сумі 1400,0 грн.
3. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 468-р 
«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Збільшити доходну частину міського бюджету по загальному фонду по коду доходу 
41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 2000000,0 грн. 
Збільшити видаткову частину міського бюджету по спеціальному фонду за рахунок передачі 
коштів з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) по:
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
2000000.0 грн. на придбання сміттєвозу для Валківської міської ради КП «Благоустрій». 
Лариса Олександрівна також зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики . Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти
ВИСТУПИЛИ: Шаповал Є.В., депутат міської ради, який зазначив, що на комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності 
та регуляторної політики розглядалося питання щодо придбання комп’ютера для 
терапевтичного відділення Валківської ЦРЛ, та рекомендовано, за результатами виконання 
бюджету Валківської міської ради за 6 місяців поточного року передбачити кошти на 
придбання даної комп’ютерної техніки.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Валківської міської ради 
від 22 грудня 2020 року №42 «Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 
2021 рік» та додатків до нього (20531000000)» (Рішення №300 додасться-).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -21 , «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 1

12. СЛУХАЛИ: Про вчинення нотаріальних дій посадовими особами міської ради 
ДОПОВІДАЄ: Желевська Н.Б., керуюча справами виконавчого комітету міської ради, яка 
зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і 
спорту, регламенту та депутатської етики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії 
його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про вчинення нотаріальних дій посадовими особами 
міської ради» (Рішення №301 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 1



13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення III сесії Валківської міської ради VIII 
скликання від 22 грудня 2020 року № 46 «Про затвердження старост»
ДОПОВІДАЄ: Желевська Н.Б., керуюча справами виконавчого комітету міської ради, яка 
зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молоді, фізкультури і 
спорту, регламенту та депутатської етики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії 
його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення III сесії Валківської 
міської ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 46 «Про затвердження старост» 
(Рішення №302 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 1

14. СЛУХАЛИ: Про утворення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МІСЦЕВА СЛУЖБА 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та затвердження її Статуту
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИСТУПИЛИ: Осадча Н.М, депутат міської ради, поцікавилася, яка мета створення даної 
установи та яка чисельність штату.
Пилипенко Т.П. зазначила, що дана комунальна установа створена задля забезпечення 
діяльності з утримання, обслуговування та ремонту (проведення будівельних робіт) майна 
комунальної власності Валківської міської територіальної громади. До штату 
включатимуться керівник, бухгалтер та всі працівники з обслуговування та ремонту майна 
громади.
Любченко Ю.О, депутат міської ради, яка запитала, яка необхідність була створення такої 
служби.
Скрипніченко В.В., зазначив, що така установа була створена з метою ефективного 
управління майном комунальної власності.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про утворення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
«МІСЦЕВА СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та затвердження її Статуту» 
(Рішення №303 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-1, н/г- 2

В пленарному засіданні оголошено перерву.

15.СЛУХАЛИ:. Про передачу в межах комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади комп’ютерної техніки з балансу міської ради на баланс управління 
соціального захисту населення Валківської міської ради
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про передачу в межах комунальної власності Валківської 
міської територіальної громади комп’ютерної техніки з балансу міської ради на баланс



управління соціального захисту населення Валківської міської ради» (Рішення №304 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 6

16. СЛУХАЛИ: Про передачу в межах комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади матеріальних цінностей з балансу міської ради на баланс відділу 
освіти Валківської міської ради
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти ( Рішення №305 додається.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про передачу в межах комунальної власності Валківської 
міської територіальної громади матеріальних цінностей з балансу міської ради на баланс 
відділу освіти Валківської міської ради»
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 4

17.СЛУХАЛИ: Про визначення замовника проекту (кінцевого бенефіціара) та розпорядника 
субвенції з державного бюджету у рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка акцентувала увагу на тому, що необхідність прийняття цього рішення виникла у 
зв’язку з потребою завершення розпочатих проектів щодо капітального ремонту закладів 
освіти (Старомерчицький ліцей та Ков’язький НВК), який був визначений кінцевим 
бенефіціаром з реалізації проектів, що фінансуються у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України.
На підставі викладеного вище виникла нагальна необхідність внести зміни до договорів 
щодо передачі субвенції з державного місцевому бюджету, договорів підряду на виконання 
ремонтних робіт, договорів з технічного нагляду та авторського права в частині зміни 
кінцевого бенефіціара. В зв’язку із передачею юридичних осіб та майна, закріпленого за 
вище вказаними навчальними закладами із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Богодухівського району у комунальну власність Валківської міської 
територіальної громади змінився також і головний розпорядник коштів по вище згаданих 
угодах. А тому цим проектом рішення також пропонується визначити розпорядником 
субвенції за місцевим бюджетом в рамках реалізації вище вказаного проекту -  Банківську 
міську раду Харківської області. Зазначеним проектом рішення пропонується урегулювати 
питання щодо зміни замовника проекту та розпорядника субвенції за місцевим бюджетом 
та укладення додаткових угод до відповідних договорів з метою забезпечення реалізації 
проекту в рамках Надзвичайної кредитної програми.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про визначення замовника проекту (кінцевого 
бенефіціара) та розпорядника субвенції з державного бюджету у рамках реалізації 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (Рішення №306 додається) 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Валківської міської ради № 246 від 25 
березня 2021 року «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Валківської 
міської територіальної громади із державної власності артезіанської свердловини № 45-1980 
та насоса ЕЦВ 6-10-110, що обліковуються на балансі філії ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,



підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти ( Рішення №307 додається).
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Валківської міської ради 
№ 246 від 25 березня 2021 року «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
Валківської міської територіальної громади із державної власності артезіанської свердловини 
№ 45-1980 та насоса ЕЦВ 6-10-110, що обліковуються на балансі філії ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

19. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
Валківської міської територіальної громади двох артезіанських свердловин, що знаходяться 
на території с. Костів та обліковуються на балансі ПСП «Костівське»
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської 
міської ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення 
схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність Валківської міської територіальної громади двох артезіанських 
свердловин, що знаходяться на території с.Костів та обліковуються на балансі ПСП 
«Костівське» ( Рішення №308 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Валківської міської ради № 198 від 18 лютого 
2021 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Валківської міської 
територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без аукціону
(.перелік другого типу)»
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Валківської міської ради 
№ 198 від 18 лютого 2021 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Валківської міської територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в 
оренду без аукціону (перелік другого типу)» ( Рішення №309 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Валківської міської ради № 197 від 
18 лютого 2021 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Валківської міської територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в 
оренду на аукціоні (перелік першого типу)»
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської 
міської ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення 
схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення Валківської міської ради 
№ 197 від 18 лютого 2021 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
Валківської міської територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в 
оренду на аукціоні (перелік першого типу)» ( Рішення №310 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З



22. СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття у комунальну власність Банківської міської 
територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Богодухівського району майна, що було придбане за рахунок коштів місцевого бюджету та 
перебувало на балансовому обліку управління соціального захисту населення і фінансового 
управління Валківської районної державної адміністрації
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
Валківської міської територіальної громади із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Богодухівського району майна, що було придбане за рахунок коштів місцевого 
бюджету та перебувало на балансовому обліку управління соціального захисту населення і 
фінансового управління Валківської районної державної адміністрації» (Рішення №311 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

23. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
Валківської міської територіальної громади водонапірної башти(І), що знаходиться у складі 
об’єкту нерухомого майна: нежитлової будівлі - Червоний куточок МТФ та розташована за 
адресою: Харківська область, Валківський (Богодухівський) район смт. Старий Мерчик, в’їзд 
Миру, 43, що обліковуються на балансі філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» AT 
«Укргазвидобування»
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П, начальник відділу комунальної власності Валківської міської 
ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність Валківської міської територіальної громади водонапірної башти(І), що 
знаходиться у складі об’єкту нерухомого майна: нежитлової будівлі - Червоний куточок 
МТФ та розташована за адресою: Харківська область, Валківський (Богодухівський) район 
смт. Старий Мерчик, в’їзд Миру, 43, що обліковуються на балансі філії ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» AT «Укргазвидобування» (Рішення №312 додається). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-!), н/г- З

24. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію юридичної особи ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33011192) шляхом 
приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДА» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34473807) та 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37447188)
ДОПОВІДАЄ: Пилипенко Т.П., начальник відділу комунальної власності Валківської 
міської ради, яка зазначила, що питання детально розглядалося на засіданні постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИСТУПИЛИ: Холодна О.М., депутат міської ради, запропонувала міському голові 
прокоментувати звернення мешканців с. Сніжків, у якому жителі звертаються з проханням 
не реорганізовувати ЖКП «Сніжків».



Скрипніченко В.В., міський голова, зазначив, що звернення розглянуто та проаналізовано. 
Разом з тим міський голова звернув увагу що, на жаль, мешканцями с. Сніжків не 
враховано ряд недоліків у діяльності даного підприємства. Функціонування ЖКП, у тому 
вигляді в якому воно існує зараз, є недоцільним. Міський голова запевнив, що реорганізація 
підприємства буде проведена поступово та послідовно, працівники даного підприємства 
будуть максимально працевлаштовані.
Шаповал Є.В., депутат міської ради, запитав чи юридично можливо реорганізовувати’ 
підприємство шляхом одночасного приєднання відразу до двох юридичних осіб?
Клочко С.Є, начальник юридичного відділу, зазначив , що дане питання детально вивчалося. 
Таке приєднання є правомірним.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про реорганізацію юридичної особи ЖИТЛОВО - 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СНІЖКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33011192) шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДА» 
ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної 
особи 34473807) та КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» ВАЛКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи 37447188)» (Рішення №313 
додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти»-0, «утримались»-2, н/г- З

25. СЛУХАЛИ:Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель м. Валки Валківської міської ради Валківського району Харківської області 
ДОПОВІДАЄ: Мельник J1.M., головний спеціаліст відділу доходів та видатків, яка 
зазначила, що в кінці березня 2021 року на засіданні комісії з питань регуляторної політики, 
було розглянуто проект регуляторного акту, а саме проект рішення «Про затвердження 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Валки Валківської міської 
ради Валківського району Харківської області», та аналіз його регуляторного впливу, які 
після затвердження сесією міської ради мають вступити в дію з 01.01.2022 року.

Відповідно до ЗУ «Про засади Державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» при розробці регуляторного акту було дотримано всю процедуру, а саме 
29.03.21 р. було опубліковано на сайті Валківської міської ради:

- Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту;
- Оприлюдненно сам регуляторний акт;
- Аналіз регуляторного впливу;
- Надіслано пакет документів разом з експертним висновком до Державної 

регуляторної служби України, щодо надання висновку по НГО М.Валки.
Для отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та юридичних осіб 

комісією встановлено було місячний термін.
На протязі цього терміну до міської ради не надійшло жодної пропозиції та зауваження.
Щодо висновку ДРСУ, то як зазначено в повідомлені від 30.04.2021 року (до міської ради 

надійшло 07.05.2021 року) проект рішення не містить норм регуляторного характеру, а його 
прийняття не потребує реалізації процедур, передбачених законодавством.

Однак, Валківською міською радою було прийнято рішення додержатися всіх норм 
регуляторного характеру, при реалізації процедур відповідно до законодавства по 
затвердженню НГО м. Валки на 2022 р., так як був прецедент, а саме рішенням суду було 
відмінено рішення сесії Валківської міської ради 2018 року про затвердження НГО м. Валки, 
так як не було додержано норм регуляторного характеру при реалізації процедур, 
передбачених законом.

На сьогодні пропонуємо розглянути та рекомендувати сесії Валківської міської ради 
затвердити рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель м. Валки Валківської міської ради Валківського району Харківської області», 
яка буде введена в дію з 01.01.2022 року.



Мельник JI.M. акцентувала увагу присутніх, що питання детально розглядалося на 
засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики.
ВИСТУПИЛИ: Яременко М.М., мешканець м. Валки, який запропонував ще раз назвати 
причини відміни рішення по НГО м. Валки.
Мельник Л.М., наголосила, що рішенням суду відмінено рішення сесії Валківської міської 
ради, так як при затвердженні рішення не було додержано норм регуляторного характеру при 
реалізації процедур, передбачених законом.
Дембовський В.О, головний спеціаліст юридичного відділу, зазначив, що питання детально 
вивчалося, розглядалося на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 
політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель м. Валки Валківської міської ради Валківського району Харківської 
області» (Рішення №314 додається)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

26. СЛУХАЛИ: Про розробку детального плану території щодо відведення земельної 
ділянки в оренду для будівництва та експлуатації споруд електрозв’язку за межами села 
Мізяки на території Валківської територіальної громади Богодухівського району Харківської 
області»
ДОПОВІДАЄ Банніков I.A., завідувач сектору архітектури та містобудування, який 
зазначив, що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення 
схвалено і рекомендовано сесії його прийняти
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про розробку детального плану території щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та експлуатації споруд 
електрозв’язку за межами села Мізяки на території Валківської територіальної громади 
Богодухівського району Харківської області» (Рішення №315 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації (детального плану території) 
на території Валківської територіальної громади Богодухівського району Харківської
області»
ДОПОВІДАЄ: Банніков I.A., завідувач сектору архітектури та містобудування, який 
зазначив, що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення 
схвалено і рекомендовано сесії його прийняти
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження містобудівної документації 
(детального плану території) на території Валківської територіальної громади 
Богодухівського району Харківської області» (Рішення №316 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 4

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження Генерального плану села Олександрівка Валківської 
міської територіальної громади
ДОПОВІДАЄ: Банніков I.A., завідувач сектору архітектури та містобудування, який 
зазначив, що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення 
схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Генерального плану села 
Олександрівка Валківської міської територіальної громади» (Рішення №317 додається). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти»-0, «утримались»-!), н/г- 4



29. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення XXXV сесії Сидоренківської сільської ради 
VII скликання від ЗО червня 2020 року № 503- VII «Про надання гр. Карнауху Олександру 
Анатолійовичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства»
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування,, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про скасування рішення XXXV сесії Сидоренківської 
сільської ради VII скликання від 30 червня 2020 року № 503- VII «Про надання гр. Карнауху 
Олександру Анатолійовичу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства» (Рішення №318 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 4

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до прийнятих рішень місцевих рад 
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до прийнятих рішень місцевих рад» 
(Рішення №319 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 5 (в тому числі Іванська Л.І., 
секретар міської ради, яка заявила про конфлікт інтересів)

31. СЛУХАЛИ: Про упорядкування найменування місця розташування земельної ділянки, 
яка належала гр. Середі Т. М. на праві приватної власності
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти. (Рішення №320 додається).
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про упорядкування найменування місця розташування 
земельної ділянки, яка належала гр. Середі Т. М. на праві приватної власності» 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- 5

32. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельних ділянок громадянам для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (Рішення №321 додається). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів громадянам на розробку технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), земельних часток (паїв) для подальшої передачі у приватну власність.



ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволів громадянам на розробку технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), земельних часток (паїв) для подальшої передачі у приватну власність» 
(Рішення №322 додається),
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства з метою подальшої передачі у приватну власність, розташованих 
на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської 
області.
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології Валківської 
міської ради, який зазначив, що дане питання було детально розглянуто на засіданні 
постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи.

За результатами розгляду постійною комісією рекомендовано винести проект рішення 
для розгляду на пленарне засідання сесії міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Степанов С.І., депутат міської ради VIII скликання, який зазначив, що 
уважно вивчивши проект рішення міської ради, зробив висновок, що 80% осіб, які зазначені 
у проекті рішення бажають оформити свої городи (ділянки площею 10-20 соток).

Проте, 20% осіб зазначених у проекті рішення бажають реалізувати своє право на 
отримання земельних ділянок площею не більше 2,0000 га. Серед вказаних осіб є депутати 
міської ради, а також старости.

Депутат міської ради зазначив, що на даний час в бойових військових частинах 
Збройних Сил України перебуває орієнтовно 54 мешканця Валківської міської 
територіальної громади. Через декілька років зазначені військовослужбовці повернуться із 
військових частин Збройних Сил України та можуть звернутися до Валківської міської ради 
з метою отримання земельних ділянок у власність в межах норм передбачених статтею 121 
Земельного кодексу України.

Також, Степанов С.І., зазначив, що земельні ділянки для городництва надавати 
потрібно, проте приймати рішення щодо надання дозволів на оформлення землевпорядної 
документації відносно земельних ділянок площею до 2,0000 га потрібно виважено і за умови 
створення резервного земельного фонду (близько 100 га) для учасників АТО/ООС.

Так, Сгепановим С.І, було зазначено, що проект рішення в такій редакції приймати не 
можна. Також не можна приймати проект рішення щодо земельних ділянок для городництва 
та земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею до 2,0000 га, 
оскільки прийнявши відповідний проект рішення міська рада може позбавити можливості 
вказаних військовослужбовців реалізувати своє право на отримання земельних ділянок у 
власність.

Осадча Н.М., депутат міської ради VIII скликання, запитала про підстави для 
відмовити громадянину, який подає заяву для отримання дозволу на розробку 
землевпорядної документації?

Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології Валківської міської 
ради, зазначив, що відповідно до статті 118 Земельного кодексу України підставою відмови у 
наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта 
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних 
планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-



економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних 
одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку.

Мирошниченко К.П., адвокат, зазначила, що з 01 січня 2019 року набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні» відповідно до якого у разі якщо до 1 січня 2025 року 
протокол про розподіл земель, що залишилися у колективній власності після розподілу 
земельних ділянок між особами, визначеними абзацами другим - четвертим частини першої 
статті 1 цього Закону, яким були виділені земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю), 
не оформлений у порядку, визначеному цією статтею, та не поданий на затвердження органу 
місцевого самоврядування, вважається, що суб’єкти права колективної власності 
відмовилися від права колективної власності на землю, а зазначені землі (крім 
невитребуваних часток (паїв) і сформованих за їх рахунок земельних ділянок, а також 
нерозподілених земельних ділянок) передаються у комунальну власність в порядку визнання 
майна безхазяйним.

З урахуванням викладеного Банківська міська рада буде мати відповідний резервний 
фонд земель.

Шаповал Є.В, депутат міської ради VIII скликання, запитав яка була необхідність в 
один проект рішення об’єднати різні за площею земельні ділянки?

Корсун О.М., староста с. Сидоренкове, зазначила, що до міської ради було подано 
значну кількість заяв мешканців с. Сидоренково щодо отримання дозволів на розробку 
землевпорядної документації. Громадяни раніше не могли отримати у власність дані 
земельні ділянки. Така проблема назрівала упродовж тривалого часу (двадцяти одного року). 
На даний час, наростає соціальна напруга в селі, оскільки громадяни, які користувалися 
відповідними земельними ділянками 20 років не можуть реалізувати своє право на 
отримання у власність відповідних земель.

Скрипніченко В.В., міський голова, звернув увагу, що постійна комісія міської ради з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи із залученням 
старост проводила 4 засідання на яких були розглянуті всі спірні питання пов’язані з 
проектом даного рішення ,

Любченко Ю.А., депутат міської ради VIII скликання, зазначила, що кожен староста 
повинен чітко розуміти, яка ситуація склалася щодо земельних ділянок в населених пунктах, 
що за ними закріплені.

Також зазначила, що бажано приймати окремо рішення міської ради про надання 
дозволів на розробку землевпорядної документації щодо земельних ділянок для городництва 
та для ведення особистого селянського господарства.

Корсун О.М., також зазначила, що у селі Сидоренково та інших населених пунктах, 
робота пов'язана з роз’ясненням громадянам їх прав на отримання у власність земельних 
ділянок у встановленому законодавством порядку проведена. З ’ясовано всі спірні питання.

Крім того, у разі неприйняття запропонованого на розгляд сесії проекту рішення в 
селі Сидоренково та інших населених пунктах значно підвищиться соціальна напруга серед 
населення.

Власенко К.А, депутат міської ради VIII скликання, зазначила, що слід мати на увазі, 
що міська рада на даний час передає вищевказані земельні ділянки громадянам, які 
використовували дані землі вже близько 20 років. Міська рада при прийнятті відповідного 
проекту рішення надає можливість громадянам оформити земельні ділянки, які вони 
безперешкодно використовували тривалий але без правовстановлюючих документів.

Оноша В.П., депутат міської ради VIII скликання, зазначив, що основне завдання - 
зберегти соціальну справедливість, щоб громадяни, які мають право на земельну ділянку, її



отримали. До запропонованих для розгляду проектів рішень міської ради потрібно підходити 
особливо виважено.

Дараган В.А., депутат міської ради VIII скликання, голова постійної комісії міської 
ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 
зазначив, що на даний час до міської ради надійшло близько 1000 заяв громадян з метою 
отримання дозволів на розробку землевпорядної документації та інші заяви пов’язані з 
реалізацією громадянами їх прав на отримання у встановленому законодавством порядку 
земельних ділянок. Постійна комісія міської ради з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи на якій попередньо було розглянуто вищевказані 
питання проводилася відкрито та всі бажаючі мали змогу бути присутніми на її засіданні, а 
також мали змогу висловити свою думку.

Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології Валківської міської 
ради, наголосив до відому старост про ретельний аналіз ситуації у населених пунктах 
Валківської міської територіальної громади щодо реалізації прав на землю учасниками АТО 
/ООС та проведення роботи в межах компетенції щодо резервування земельних ділянок для 
учасників АТО /ООС.

Скрипніченко В.В., міський голова, запитав про спосіб резервування земельних 
ділянок та наголосив, що земельні ділянки мають у встановленому порядку 
використовуватися, щоб не допустити їх забур’янення.

Холодна О.М., депутат міської ради VIII скликання, запитала про можливість міської 
ради позбавити права громадянина на земельну ділянку, якщо громадянин не належно 
доглядає за земельною ділянкою?

Скрипніченко В.В., міський голова, зазначив, що міська рада не має відповідних 
повноважень.

Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології Валківської міської 
ради, наголосив, що міська рада «не роздає землю і не забирає», а лише дає дозвіл на 
розробку землевпорядної документації.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення для 
ведення особистого селянського господарства з метою подальшої передачі у приватну 
власність, розташованих на території Валківської міської територіальної громади 
Богодухівського району Харківської області» (рішення № 323 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 3, н/г -  4 ( Дараган В.А. заявив про 
конфлікт інтересів).

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з метою подальшої 
передачі у приватну власність
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О,, начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з 
метою подальшої передачі у приватну власність» (Рішення №324 додається). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З



36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення індивідуального садівництва з метою 
подальшої передачі у приватну власність
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення індивідуального 
садівництва з метою подальшої передачі у приватну власність» (Рішення №325 додається). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Григорову Борису Даниловичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з метою 
подальшої передачі у приватну власність
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Григорову Борису Даниловичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 
метою подальшої передачі у приватну власність» (Рішення №326 додається). 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

38. СЛУХАЛИ:. Про надання дозволу ФГ «ДОРІД» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 
метою подальшого надання в оренду
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФГ «ДОРІД» на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою подальшого надання в оренду» (Рішення №327
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

39. СЛУХАЛИ:. Про надання дозволу гр. Шевченку Олександру Петровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою подальшої передачі у приватну власність 
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу гр. Шевченку Олександру 
Петровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою подальшої передачі у 
приватну власність» (Рішення №328 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З



40. СЛУХАЛИ:. Про надання дозволу ПрАТ «Київстар» на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та розміщення базової станції 
мобільного зв’язку з метою подальшої передачі в оренд
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПрАТ «Київстар» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та розміщення 
базової станції мобільного зв’язку з метою подальшої передачі в оренд» (Рішення №329 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

41-45. СЛУХАЛИ: Скрипніченка В.В., міського голову, який вніс пропозицію опрацювати 
пакетом питання№41 - №45:

41. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та надання її у власність громадянам

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та надання її у власність громадянам

43. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для ведення індивідуального садівництва та передачі їх у власність

44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для ведення особистого селянського господарства та передачі їх у власність

45. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для будівництва індивідуальних гаражів та передачі їх у власність 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

ДОПОВІДАЄ: Гусєв В. О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дані питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проекти рішень схвалено і 
рекомендовано сесії їх прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення:

- Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та надання її у власність громадянам

- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та надання її у власність громадянам

- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для ведення індивідуального садівництва та передачі їх у власність

- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для ведення особистого селянського господарства та передачі їх у власність

- Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам для будівництва індивідуальних гаражів та передачі їх у власність

опрацювати пакетом оскільки вони мають спільну тематику.

(Рішення № 330-334 додаються).



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

46. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» для обслуговування 
нежитлової будівлі (склад АВМ-1,5) літ. «А-1» за межами населеного пункту на території 
Костівської сільської ради с. Костів, пров. Майський, 15, Валківського району Харківської
область
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який 
зазначив, що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення 
схвалено і рекомендовано сесії його прийняти.
ВИСТУПИЛИ: Степанов С.І., депутат міської ради, зазначив, що незрозуміло навіщо 
страховій компанії пів гектара землі на 49 років, незрозуміло якою діяльнстю ця страхова 
компанія там буде займатися, та запропонував надати дозвіл на оренду на 20 років.
Гусєв В.О, зазначив, що це землі с/г призначення і зміна їх цільового призначення може 
призвести до припинення договору оренди.
Скрипніченко В.В., міський голова, поставив на голосування пропозицію передати 
земельну ділянку в оренду на 49 років
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти»-10, «утримались»-0, н/г- 3 ( Рішення не прийнято) 
Скрипніченко В.В., міський голова, поставив на голосування пропозицію депутата 
Степанова С.I. - передати земельну ділянку в оренду на 20 років 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти»-5, «утримались»-0, н/г- З
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» для 
обслуговування нежитлової будівлі (склад АВМ-1,5) літ. «А-1» за межами населеного пункту 
на території Костівської сільської ради с. Костів, пров. Майський, 15, Валківського району 
Харківської область» (Рішення № 335 додається).

47-51. СЛУХАЛИ: Скрипніченка В.В., міського голову, який вніс пропозицію опрацювати 
пакетом питання№47 - №51:

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування Службі автомобільних доріг у Харківській області для реконструкції 
автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 395+064-км 420+050 
розташованихв межах с. Сніжків та с. Ясенове на території Сніжківської сільської ради 
Валківського району Харківської область

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шумейко Альоні Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташованої по вул. Молодіжна, 29-а, с. Високопілля на території Високопільської сільської 
ради Валківського району Харківської область та надання її в оренду

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Лобойко Надії Іванівні для іншого сільськогосподарського призначення, розташованої по 
вул. Перемоги, 31а в с. Високопілля за межами населених пунктів на території 
Високопільської сільської ради Валківського району Харківської область та надання її в 
оренду

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду гр. Корсун Тамарі Іванівні для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за межами населених пунктів на території Сніжківськоїсільської ради 
Валківського району Харківської область

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шепелю Івану Вікторовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташованої по вул. Центральна, 2а в с. Минківка на території Минківської сільської ради 
Валківського району Харківської область та надання її в оренду



ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дані питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проекти рішень схвалено і 
рекомендовано сесії їх прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення:

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування Службі автомобільних доріг у Харківській області для реконструкції 
автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 395+064-км 420+050 
розташованихв межах с. Сніжків та с. Ясенове на території Сніжківської сільської ради 
Валківського району Харківської область

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шумейко Альоні Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташованої по вул. Молодіжна, 29-а, с. Високопілля на території Високопільської сільської 
ради Валківського району Харківської область та надання її в оренду

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Лобойко Надії Іванівні для іншого сільськогосподарського призначення, розташованої по 
вул. Перемоги, 31а в с. Високопілля за межами населених пунктів на території 
Високопільської сільської ради Валківського району Харківської область та надання її в 
оренду

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
гр. Корсун Тамарі Іванівні для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за межами населених пунктів на території Сніжківськоїсільської ради 
Валківського району Харківської область

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шепелю Івану Вікторовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 
розташованої по вул. Центральна, 2а в с. Минківка на території Минківської сільської ради 
Валківського району Харківської область та надання її в оренду (Рішення №№336-340 
додаються)
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок що надаються на праві постійного користування Службі автомобільних 
доріг у Харківській області для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільногота дорожнього господарства (землі промисловості,транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення), розташовані за межами населених пунктів на 
території Валківської міської ради Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження технічних документацій з нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок що надаються на праві постійного користування Службі 
автомобільних доріг у Харківській області для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільногота дорожнього господарства (землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення), розташовані за межами населених пунктів на 
території Валківської міської ради Харківської області» (Рішення №№341 додаються) 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

53. СЛУХАЛИ: Про.надання дозволу ФОП Зінченку О.О. на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою подальшого надання в оренду



ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ФОП Зінченку О.О. на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою подальшого надання в оренду» » (Рішення № 
342 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ «УКРТАУЕР» на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку 
вежі ТОВ «УКРТАУЕР» з метою подальшої передачі в оренду
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ТОВ «УКРТАУЕР» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
споруди електрозв’язку вежі ТОВ «УКРТАУЕР» з метою подальшої передачі в оренду» 
(Рішення № 343 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ПАТ «ВФ Україна» на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації базової станції 
мобільного зв’язку з метою подальшої передачі в оренду
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданні постійної комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу ПАТ «ВФ Україна» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
базової станції мобільного зв’язку з метою подальшої передачі в оренду» (Рішення № 344 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

56. СЛУХАЛИ: Про надання ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ВОСТОК» в оренду невитребуваних 
земельних ділянок (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що невитребувані земельні ділянки (паї), із земель сільськогосподарського призначення 
колективної власності реформованого КСП «ВОСТОК» - Агрофірма «ВОСТОК» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 
Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області, 
надаються в оренду строком на 7 (сім) років, або до дня державної реєстрації права власності 
на земельну ділянку. Гусєв В.О, звернув увагу, що в проекті рішення запропоновано 
встановити щорічну ставку орендної плати у розмірі 10% (десять відсотків) від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, за аналогією з попередніми рішеннями. Володимир 
Олександрович, також зазначив, що дане питання розглянуто на засіданнях постійних 
комісій з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи та з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики. Проект рішення схвалено і рекомендовано сесії його 
прийняти.



ВИСТУПИЛИ: Бородіна І.В., депутат міської ради, зазначила, що питання неодноразово і 
детально розглядалося на комісії та підкреслила, що керівництво Агрофірми «Восток» 
неодноразово надавали допомогу та тісно співпрацює із старомерчицькою громадою. 
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання ТОВ «АГРОХОЛДИНГ ВОСТОК» в оренду 
невитребуваних земельних ділянок (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва» (Рішення № 345 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

57.СЛУХАЛИ: Про надання ПСП «ШАРІВКА» дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) невитребуваних земельних часток (паїв) для подальшого надання в 
оренду на території Валківської територіальної громади Богодухівського району 
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданнях постійних комісій з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання ПСП «ШАРІВКА» дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) невитребуваних земельних часток (паїв) для подальшого 
надання в оренду на території Валківської територіальної громади Богодухівського району 
Харківської області» (Рішення № 346 додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу СТОВ «ЛАН» на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою подальшої передачі в оренду
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології, який зазначив, 
що дане питання розглянуто на засіданнях постійних комісій з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. Проект рішення схвалено і 
рекомендовано сесії його прийняти.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про надання дозволу СТОВ «ЛАН» на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва з метою подальшої передачі в оренду» (Рішення № 347 
додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19, «проти»-0, «утримались»-0, н/г- З

59. СЛУХАЛИ: Про відмову в скасуванні рішень та наданні дозволів на розроблення 
документації із землеустрою.
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології Валківської 
міської ради, який зазначив, що до Валківської міської ради надійшло звернення адвоката 
Музиченко О.В., подане в інтересах громадян Кіріченко Ніни Вікторівни, Кіріченка Петра 
Івановича, Кіріченка Сергія Петровича та Богомаза Віталія Юрійовича та доданих до нього 
документів, щодо скасування рішень Ков’язької селищної ради (правонаступником майна, 
прав та обов’язків, якої є Валківська міська рада) та надання дозволів на розроблення 
документації із землеустрою.

Гусєв В.О. стисло прокоментував ситуацію, що складалася, при підготовці до 
розгляду на сесії проекту рішення міської ради «Про відмову в скасуванні рішень та наданні 
дозволів на розроблення документації із землеустрою», а саме: рішеннями Ков’язької 
селищної ради Валківського району Харківської області ЬХІІІ сесії VII скликання від 04 
вересня 2020 року № 1064 - VII, ЬХГУ сесії VII скликання від 09 вересня 2020 року № 1107 -



VII, № 1111-VII, LXV сесії VII скликання від 07 жовтня 2020 року № 1190 - VII, № 1188 - 
VII, № 1200 - VII, № 1185 - VII, № 1178 - VII, LXVI сесії VII скликання від 28 жовтня 2020 
року № 1317 - VII, прийнятими в межах повноважень, передбачених частиною першою 
статті 122 Земельного кодексу України, були надані дозволи на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність з земель комунальної власності, 
розташованих в межах смт. Ков’яги, громадянам Коваль Ганні Іванівні, Прищенко Тамарі 
Володимирівні, Ковалю Василю Миколайовичу, Коденко Вірі Миколаївні, Россохі Світлані 
Вікторівні, Клименко Ніні Василівні, Трофименко Олені Іванівні, Макаренко Валентині 
Іванівні, Макаренко Миколі Андрійовичу.

Разом з тим, на підставі наказів Головного управлінням Держгеокадастру у 
Харківській області від 24 вересня 2020 року № 16536-СГ, від 28 жовтня 2020 року № 18974- 
СГ, від 23 грудня 2020 року № 21239-СГ, (повноваження розпоряджатися земельними 
ділянками відносно яких були прийняті вказані накази на дату видачі відповідних актів 
Головного управлінням Держгеокадастру у Харківській області перейшли до Ков'язької 
селищної ради Банківського району Харківської області), були надані дозволи громадянам 
Кіріченку Сергію Петровичу, Кіріченко Ніні Вікторівні, Кіріченку Петру Івановичу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок (Богомаз 
В.Ю., наказом Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 25 
листопада 2020 року № 20314-СГ в наданні дозволу на розробку документації із землеустрою 
відмовлено).

З урахуванням вищевикладених обставин в їх сукупності, додатково розглянувши 
лист Ков’язької селищної ради від 19 жовтня 2020 року № 02-20/437 до Головного 
управління Держгеокадастру у Харківській області щодо скасування наказу № 16536-СГ від 
24 вересня 2020 року, керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення Конституційного Суду України від 16 
квітня 2009 року № 7-рп/2009 по справі № 1-9/2009, частини другу та третю статті 14 
Кодексу адміністративного судочинства України, з метою виконання рішення Харківського 
окружного адміністративного суду по адміністративній справі № 520/15970/2020 від 18 січня 
2021 року, на засіданні постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи було рекомендовано відмовити в скасуванні рішень 
Ков’язької селищної ради Валківського району Харківської області LXIII сесії VII скликання 
від 04 вересня 2020 року № 1064 - VII, LXIV сесії VII скликання від 09 вересня 2020 року № 
1107 - VII, № 1111 - VII, LXV сесії VII скликання від 07 жовтня 2020 року № 1190 - VII, № 
1188 - VII, № 1200 - VII, № 1185 - VII, № 1178 - VII, LXVI сесії VII скликання від 28 жовтня 
2020 року № 1317 - VII.

ВИСТУПИЛИ: Музиченко О.В., адвокат, яка повторно прокоментувала хронологію подій 
та наголосила, що рішення Ков’язької селищної ради (правонаступником майна, прав та 
обов’язків, якої є Банківська міська рада) LXIII сесії VII скликання від 04 вересня 2020 року 
№ 1064 - VII, LXIV сесії VII скликання від 09 вересня 2020 року № 1107 - VII, № 1111-VII, 
LXV сесії VII скликання від 07 жовтня 2020 року № 1190 - VII, № 1188 - VII, № 1200 - VII, 
№ 1185 - VII, № 1178 - VII, LXVI сесії VII скликання від 28 жовтня 2020 року № 1317 -  VII 
щодо надання відповідних дозволів на розроблення документації із землеустрою вважає 
незаконними.

Дараган В.А., депутат міської ради, VIII скликання, голова комісії міської ради з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи зазначив, що 
вищевказане питання було детально розглянуто на засіданні відповідної постійної комісії, на 
якому були присутні представники сторін.

За результатами розгляду порушених питань члени постійної комісії та інші 
громадяни, що взяли участь у засіданні дійшли висновку, що даний спір можна вирішити 
лише в судовому порядку.



Також постійною комісією було прийнято рішення не скасовувати відповідні рішення 
Ков’язької селищної ради.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про відмову в скасуванні рішень та наданні дозволів на 
розроблення документації із землеустрою».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12 , «проти» - 2, «утримались» - 4, н/г - 4 (рішення не прийнято).

60. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.
ДОПОВІДАЄ: Гусєв В.О., начальник відділу земельних відносин та екології Валківської 
міської ради, який зазначив, що до Валківської міської ради надійшло клопотання 
громадянина Мищенка Сергія Олександровича про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, за рахунок сформованої земельної ділянки 
за кадастровим номером: 6321282500:03:000:0543.

З поміж іншого, рішенням XIII сесії XXIII скликання Заміської сільської ради 
Валківського району Харківської області від 12 вересня 2000 року «Про виділення земельних 
ділянок соціальної сфери та пенсіонерам з їх числа», громадянці Біленко Олександрі 
Степанівні була надана вищезазначена земельна ділянка для ведення особистого підсобного 
господарства.

У зв’язку з вищевикладеними обставинами та враховуючи клопотання громадянки 
Біленко Олександри Степанівни до Валківської міської ради про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення цієї ж земельної ділянки, на засіданні 
постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи було вирішено відмовити громадянину Мищенку Сергію Олександровичу 
у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення особистого 
селянського господарства, розташованої в межах сформованої земельної ділянки за 
кадастровим номером: 6321282500:03:000:0543.
ВИСТУПИЛИ: Мирошниченко К.П, адвокат, звернула увагу депутатів міської ради, що у 
2000 році землями сільськогосподарського призначення розпоряджалася Харківська обласна 
державна адміністрація (відповідно до земельного законодавства, шо діяло на той час), а 
тому прийняття відповідного рішення виходило за межі повноважень органу місцевого 
самоврядування (Заміської сільської ради).

Заміська сільська рада в даному випадку могла лише рекомендувати і пропонувати 
Харківській обласній державній адміністрації видати відповідне розпорядження.

Крім того, адвокат висловила сумніви щодо існування такого розпорядження відносно 
гр. Біленко О.С.
ВИРІШ ИЛИ: прийняти рішення «Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11,  «проти» - 0, «утримались» - 7, н/г - 4 (рішення не прийнято).

61. Різне.
61.1. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення фракції партії «Слуга народу» до Верховної ради. 
ВИСТУПИЛИ: Скрипніченко В, В., міський голова, який зачитав присутнім звернення 
фракції партії «Слуга народу» щодо ухвалення пакету законопроектів, які стосуються малої 
приватизації (№№ 4572, 4573, 4574 і 4575), які усувають штучні бюрократичні перешкоди і 
спрощують процедуру підготовки до приватизації об’єктів як державної, так і комунальної 
власності (Додається)
ВИРІШ ИЛИ: підтримати звернення внесене депутатською фракцією партії «Слуга народу» 
та направити до Верховної ради України звернення від депутатів Валківської міської ради з 
цього питання.



61.2. Скрипніченко В.В, міський голова, проінформував присутніх про графік останніх 
дзвінків та випускних у ЗДО, надав рекомендації щодо привітання учнів та вихованців з 
вищезазначеними святами.
61.3. Іванська Л.І., секретар міської ради, довела до відома присутніх, що на засіданні 
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики було розглянуто 
питання щодо порушення депутатської етики депутатом Аксьоновим Ю.О., який 07.05.2021 
року допустив у депутатській вайбер-групі образливе висловлювання щодо інших депутатів 
( скріншот посту додається).
ВИРІШИЛИ: зафіксувати факт порушення норм депутатської етики. У разі систематичного 
порушення звернутися з повідомлен5̂ ^ ^ Т д ^ } < ф а к т и  до Харківського регіонального 
осередку ПП «Сила людей».

Міський голова

Секретар пленарного засідання

ій СКРИПНІЧЕНКО 

БОРОДІНА


