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Опубліковано: 06.05.2014

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ННЯ №

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

Проект

РІШЕ

37-а сесія селищної ради шостого скликання
від _________ 2014 року
Про затвердження переліку об'єктів,
які підлягають відчудженню по
Новогуйвинській селищній раді
Заслухавши інформацію юриста селищної ради Приведьона В М., враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, економіки
та підприємницької діяльності, обговоривши дане питання та керуючись ст. 36, 61 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об'єктів, які підлягають відчудженню, а саме:
- нежитлове приміщення площею 69,7 кв.м в будинку № 2 по вул. Бердичівській в
смт.Гуйва
- нежитлове приміщення площею 61,1 кв.м в будинку № 2 по вул. Бердичівській в
смт.Гуйва
2. Передати на утримання ГО «Пошук» напівпідвальну складську будівлю площею 68,3
кв.м по вул. Житомирській,15-а в смт.Гуйва з метою збереження історичної пам»ятки.
Селищний голова В.О. Гарбуз
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НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ№
37-сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2013 року
Про затвердження Статуту територіальної громади
Новогуйвинської селищної ради
Заслухавши юриста селищної ради Приведьона В.М. щодо доопрацювання рішення №413
22-ї сесії 6-го скликання від 15.11.2012р «Про внесення змін у статут територіальної
громади Новогуйвинської селищної ради» та рішення №495 30-ї сесії 6-го скликання від
16.10.2013року «Про внесення змін до Статуту територіальної громади Новогуйвинської
селищної ради», згідно ч.12 ст.46, ч.2 ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.З, ст.10, ст.20 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», беручи до уваги висновки постійної депутатської комісії з питань
правопорядку та законності, Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити статут територіальної громади Новогуйвинської селищної ради
2. Юристу селищної ради Приведьону В.М. зареєструвати статут в Житомирському
районному управлінні юстиції.
Селищний голова В.О.Гарбуз
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НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
Проект
РІШЕННЯ №
37 сесія селищної ради шостого скликання
Від ______________ 2014 року
Про затвердження переліку земельних
ділянок, які пропонуються на земельні
торги по Новогуйвинській селищній раді
Заслухавши інформацію землевпорядника, враховуючи рекомендації постійної земельної
комісії, обговоривши дане питання та керуючись п. 34, ст. 36 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 134, 135,
136,137, Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік земельних ділянок, щодо яких пропонується провести земельні
торги, а саме:
- земельна ділянка на перехресті вулиць Комуністична та 9-ої П'ятирічки, орієнтовною
площею 0,04 га.
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- земельна ділянка по вулиці Червоноармійська, орієнтовною площею 0,20 га.
- земельна ділянка по вулиці Дружби народів навпроти гаражного кооперативу
"Автомобіліст", орієнтовною площею 0,08 га.
- земельна ділянка по вулиці 9-ої П'ятирічки між будинками 9А та 11, орієнтовною
площею 0,15 га.
- земельна ділянка по вулиці Дружби народів на центральній зупинці, орієнтовною
площею 0,002 га.
- земельна ділянка по вулиці Авіаційній на кінцевій зупинці, орієнтовною площею 0,009 га.
- земельна ділянка в районі полігону, орієнтовною площею 0,10 га.
- ЗКП в смт.Гуйва площею орієнтовною площею 0,10га
- земельна ділянка на перехресті вулиць Дружби народів та Ветеранів, орієнтовною
площею 0,03 га.
- земельна ділянка на перехресті вулиць Дружби народів та Моторна, орієнтовною
площею 0,03 га.
- земельна ділянка по вул..9-ї П'ятирічки на углу будинку 12, орієнтовною площею 0,02 га.
- земельна ділянка по в.Дружби народів навпроти земельної ділянки Зінченко Ю.С.,
орієнтовною площею 0,03 га.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
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проект
РІШЕННЯ№
37сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2014 року
Про розгляд заяв та листів щодо виділення
коштів з бюджету селищної ради
Розглянувши листи установ Новогуйвинської селищної ради та заяви громадян щодо
виділення коштів з бюджету селищної ради, а саме:
України "Про місцеве самоврядування в Україні"та беручи до уваги висновки
депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, сесія Новогуйвинської
селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
1.Виділити кошти:_____________________
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести
необхідні уточнення селищного бюджету
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
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проект
РІШЕННЯ№
37 сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про уточнення селищного
бюджету на 2014 року.
Заслухавши інформацію завідуючої відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк
Т.В. щодо уточнення селищного бюджету на 2014 та керуючись. п.23 ст.26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки депутатської
комісії з питань планування бюджету та фінансів. Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести уточнення до селищного бюджету на 2014рік згідно додатку (додаток
додається).
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести
відповідні уточнення до селищного бюджету на 2014рік
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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проект
РІШЕННЯ№
37 -а сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про затвердження експертного звіту
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б, щодо затвердження
експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонт освітлення» та виділення
коштів на виконання капітальних робіт, обговоривши дане питання, керуючись п.23 ст.26,
п.2 ст.64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги
висновки депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів,
Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити експертний звіт за робочим проектом «Капітальний ремонт вуличного
освітлення смт.Новогуйвинське та смт.Озерне"
2. Виділити кошти з бюджету розвитку в сумі _______________
3. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
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РІШЕННЯ№
37 -а сесія селищної ради шостого скликання
від ________ 2014 року
Про затвердження експертного звіту
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б, щодо затвердження
експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонт будинку культури
(спортивного залу) в смт.Новогуйвинське Житомирського району Житомирської області»
та виділення коштів на виконання капітальних робіт, обговоривши дане питання,
керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань планування, бюджету та
фінансів, Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити експертний звіт за робочим проектом «Капітальний ремонт будинку
культури (спортивного залу) в смт.Новогуйвинське"
2. Виділити кошти з бюджету розвитку в сумі _______________
3. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ№
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37 -а сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про затвердження експертного звіту
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б, щодо затвердження
експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонтгарячого водопостачання
Новогуйвинського дитячого навчального закладу «Дзвіночок» смт.Новогуйвинське
Житомирського району Житомирської області» та виділення коштів на виконання
капітальних робіт, обговоривши дане питання, керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки депутатської
комісії з питань планування, бюджету та фінансів, Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити експертний звіт за робочим проектом «Капітальний ремонт гарячого
водопостачання Новогуйвинського дитячого навчального закладу «Дзвіночок»
смт.Новогуйвинське"
2. Виділити кошти з бюджету розвитку в сумі _______________
3. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
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РІШЕННЯ№
37-а сесія селищної ради шостого скликання
від _________ 2014 року
Про затвердження експертного звіту
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б, щодо затвердження
експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщення
Новогуйвинського дитячого навчального закладу «Дзвіночок» (заміна вікон)
смт.Новогуйвинське Житомирського району Житомирської області» та виділення коштів
на виконання капітальних робіт, обговоривши дане питання, керуючись п.23 ст.26, п.2
ст.64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки
депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, Новогуйвинська селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити експертний звіт за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщення
Новогуйвинського дитячого навчального закладу «Дзвіночок» (заміна вікон)
смт.Новогуйвинське"
2. Виділити кошти з бюджету розвитку в сумі _______________
3. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
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РІШЕННЯ№
37 -а сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про затвердження експертного звіту
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б, щодо затвердження
експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонт адміністративного
приміщення Новогуйвинської селищної ради (заміна вікон)смт.Новогуйвинське
Житомирського району Житомирської області» та виділення коштів на виконання
капітальних робіт, обговоривши дане питання, керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки депутатської
комісії з питань планування, бюджету та фінансів, Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити експертний звіт за робочим проектом «Капітальний ремонт
адміністративного приміщення Новогуйвинської селищної ради (заміна вікон)
смт.Новогуйвинське"
2. Виділити кошти з бюджету розвитку в сумі _______________
3. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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проект
РІШЕННЯ№
37- а сесія селищної ради шостого скликання
від ____________2014 року
Про затвердження експертного звіту за робочим
проектом «Капітальний ремонт покрівлі над
прибудовою будинку культури в смт.Новогуйвинське
Житомирського району Житомирської області»
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б., щодо затвердження
експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі над прибудовою
будинку культури в смт.Новогуйвинське Житомирського району Житомирської області»
та виділення коштів на виконання капітальних робіт, обговоривши дане питання, беручи
до уваги висновки депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів,
керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити експертний звіт за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі над
прибудовою будинку культури в смт.Новогуйвинське Житомирського району
Житомирської області» в сумі 51520грн. (п ятдесят одна тисяча п ятсот двадцять грн.)
2. Виділити кошти з бюджету розвитку в сумі 51520грн. (п ятдесят одна тисяча п ятсот
двадцять грн.) на капітальний ремонт покрівлі над прибудовою будинку культури в
смт.Новогуйвинське
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3. Контроль даного питання покласти на першого заступника селищного голови Паньківа
О.Б. та директора БК Сидорук Н.Ф.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
37 сесія селищної ради шостого скликання
від ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Про розгляд заяви
гр.
Заслухавши заяву на укладання договору суперфіції на земельну ділянку
Новогуйвинської селищної ради з метою будівництва газопроводу середнього тиску в
смт. керуючись ст. 12, 98, 99.100, 101, 102 п.12 перехідних положень Земельного
кодексу України та Цивільного кодексу України, сесія Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл на укладання договору суперфіції з гр., жителю , на земельну ділянку
Новогуйвинської селищної ради з метою будівництва газопроводу середнього тиску в
смт. .
2. Рекомендувати гр. здійснити реєстрацію договору суперфіції згідно чинного
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законодавства.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
РІШЕННЯ№
37-а сесія селищної ради шостого скликання
від року
Про надання дозволу на розробку проекту
відведення земельної ділянки у
власність громадянам
Заслухавши заяви громадян про надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність, враховуючи рекомендації постійної
земельної комісії, обговоривши дані питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 33,
118, 121, 151 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельноъ ділянки
для будівництва жилого будинку, господарських будівель та споруд за адресою:
смт.________________ Житомирського району Житомирської області у власність гр..
2. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
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документації із землеустрою є комерційним ризиком замовника.
3. Розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
замовникам подати комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із
землеустрою.
4. Замовникам надати до селищної ради погоджені проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для затвердження їх на сесії селищної ради та
подальшого оформлення права власності на земельні ділянки.
5. Встановити термін дії даного дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність, на період 1(одного) року з дня прийняття
рішення.
Селищний голова В.О.Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
РІШЕННЯ№
37-а сесія селищної ради шостого скликання
від року
Про віднесення земельних ділянок
Заслухавши землевпорядника щодо договорів оренди термін яких закінчився,
враховуючи рекомендації постійної земельної комісії, обговоривши дані питання та
керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону
України "Про землеустрій", ст. 12, 33, 118, 121, 151 Земельного Кодексу України,
Новогуйвинська селищна рада
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ВИРІШИЛА:
1. Земельні ділянки по договорам оренди термін яких закінчився віднести до земель
запасу Новогуйвинської селищної ради.
Селищний голова В.О.Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
РІШЕННЯ
37 сесія селищної ради шостого скликання
Від 2014 року
Про затвердження проекту
із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право власності
на земельні ділянки.
Розглянувши проекти із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельні ділянки та керуючись ст. 12, 35, 40, 116, 118, 121 Земельного
кодексу України, Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
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власності на земельні ділянки з метою зміни цільового призначення громадянам з
ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд в смт._______________ (додаток додається).
2. Передати безкоштовно у власність земельні ділянки(додаток додається).
3. Рекомендувати управлінню Держземагенства у Житомирському районі внести дані в
поземельну книгу.
4. Спеціалісту-землевпоряднику Новогуйвинської селищної ради внести відповідні зміни в
земельно-облікові документи та планово - картографічні матеріали.
Селищний голова В.О.Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ№
37-а сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про розгляд заяв та листів щодо виділення
коштів з бюджету селищної ради
Розглянувши заяви та листи громадян та установ Новогуйвинської селищної ради щодо
виділення коштів з бюджету селищної ради, а саме:
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Обговоривши дані листи та заяви, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань
планування бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" сесія Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Заяви та листи громадян та установ Новогуйвинської селищної ради щодо виділення
коштів з бюджету селищної ради на потреби установ – прийняти до відома.
2. Виділити кошти:_____________________
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
Проект
РІШЕННЯ №
37-а сесія селищної ради шостого скликання
від _________ 2014 року
Про передачу водопровідних і каналізаційних
мереж смт.Новогуйвинське та смт.Гуйва
Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О Б., щодо передачі
водопровідних і каналізаційних мереж та споруд смт.Новогуйвинське та смт.Гуйва у
власність до Житомирської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з
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питань житлово-комунального господарства, економіки та підприємницької діяльності,
обговоривши дане питання та керуючись ________ Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. При наданні згоди Житомирської міської ради передати водопровідні і каналізаційні
мереж та споруди смт.Новогуйвинське та смт.Гуйва у власність до Житомирської міської
ради
2. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ№
37-ма сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про розгляд листа Новогуйвинського ВЖРЕКП
Розглянувши лист №204 від 22.04.2014р начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна
В.Г. щодо виділення коштів з бюджету селищної ради на лабораторне обстеження та
виконання ремонтних робіт балконів буд.№2 та №1 по вул..Бердичівській в смт.Гуйва
Обговоривши даийі лист беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань
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планування бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Лист №204 від 22.04.2014р начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г. –
прийняти до відома.
2. Виділити кошти Новогуйвинському ВЖРЕКП в сумі_____________________ на
збільшення статутного фонду для виконання __________________
Селищний голова В.О. Гарбуз
ДОПОВНЕНО 19.05.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ№
38 -а сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про затвердження експертного звіту
Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б, щодо затвердження
експертного звіту за робочим проектом «Капітальний ремонт котельні в смт.Озерне» та
виділення коштів на виконання капітальних робіт, обговоривши дане питання, керуючись
п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до
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уваги висновки депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів,
Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити експертний звіт за робочим проектом «Капітальний ремонт котельні в
смт.Озерне»
2. Виділити кошти з бюджету розвитку в сумі _______________
3. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.
Селищний голова В.О. Гарбуз
ДОПОВНЕНО 03.06.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ№
38 -а сесія селищної ради шостого скликання
від __________ 2014 року
Про затвердження детального плану земельної ділянки
Заслухавши заяву ПП "Граніт Полісся", щодо затвердження детального плану земельної
ділянки, обговоривши дане питання, керуючись ст.26, Закону України "Про місцеве
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самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань
планування, бюджету та фінансів, Новогуйвинська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити детальний план земельної ділянки площею 0,11 га в смт.Озерне.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект
РІШЕННЯ
38 сесія селищної ради шостого скликання
від ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________ 2014 року
Про надання дозволу на виготовлення проекту детального
планування території земельної ділянки
Розглянувши заяви _______________, враховуючи рекомендації постійної земельної
комісії, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 35, 40, 116, 118, 121
Земельного кодексу України, сесія Новогуйвинської селищної ради
ВИРІШИЛА:
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1. Надати дозвіл на виготовленння проекту детального планування території земельних
ділянок гр._____________________________ площею _______________га для
________________________ в смт. __________________________на території
Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області.
Селищний голова В.О.Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект
РІШЕННЯ
38 сесія селищної ради шостого скликання
від ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________ 2014 року
Про затвердження проекту детального
планування території земельної ділянки
Розглянувши заяви та детальне планування території земельних ділянок, враховуючи
рекомендації постійної земельної комісії, обговоривши дане питання та керуючись п. 34
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
землеустрій", ст. 12, 35, 40, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія
Новогуйвинської селищної ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити детальне планування території земельних ділянок
гр._____________________________ площею _______________га для
________________________ в смт. __________________________на території
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Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області.
Селищний голова В.О.Гарбуз
ДОПОВНЕНО 20.06.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ№
38-ма сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2014 року
Про надання матеріальної допомоги
дітям військовослужбовців
які знаходяться в зоні АТО
Заслухавши інформацію завідуючої відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк
Т.В. щодо уточнення селищного бюджету на 2014 у зв'язку з наданням матеріальної
допомоги дітям військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО та керуючись. п.23 ст.26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки
депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів. Новогуйвинська селищна
рада
ВИРІШИЛА:
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1. Надати матеріальну допомогу дітям військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО в
сумі_______________
2. Внести уточнення до селищного бюджету на 2014рік, а саме:_______
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести
відповідні уточнення до селищного бюджету на 2014рік
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
проект
РІШЕННЯ
38- ма сесія селищної ради шостого скликання
від ______ 2014 року
Про розгляд листа дирекції державного
підприємства поштового зв'язку «Укрпошта»
щодо вартості патенту
на торгівельну діяльність
Розглянувши листи Житомирської дирекції Українського державного підприємства
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поштового зв'язку «Укрпошта» №44-312 від 16.06.2014р. щодо вартості патенту на
торгівельну діяльність та встановлення ставки торгового патенту для відділень
поштового зв'язку в смт.Гуйва, смт.Озерне, смт.Новогуйвинське не більше 0.04%
мінімальної заробітної плати, керуючись п.24 ст.26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", сесія Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на 2015рік ставку збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють продаж періодичних
видань та друкованих засобів масової інформації з лотків прилавків, відкритих літніх
майданчиків, іншої виносної торгівлі вітчизняного та іноземного виробництва ____%
місячної ставки до мінімальної заробітної плати встановленої на 01 січня бюджетного
року.
Селищний голова В.О. Гарбуз
ДОПОВНЕНО 30.06.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ№
38-ма сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2014 року
Про надання дозволу на виготовлення
проекту капітального будівництва КНС в смт..Новогуйвинське
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Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. та керуючись. т.26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки
депутатської комісії Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозволу на виготовлення проекту капітального будівництва КНС в
смт..Новогуйвинське.
Селищний голова В.О. Гарбуз
ДОПОВНЕНО 04.08.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ№
38-ма сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2014 року
Про збільшення статутного фонду КП "Озерне"
Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. та керуючись. т.26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки
депутатської комісії Новогуйвинська селищна рада
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ВИРІШИЛА:
1. Збільшити статутний фонд КП "Озерне" з метою капітального ремонту дренажу
теплотраси на 40000 грн.
Селищний голова В.О. Гарбуз
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ№
38-ма сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2014 року
Про надання дозволу на передачу в оренду приміщень
Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. та керуючись. т.26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки
депутатської комісії Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл селищному голові Гарбузу В.О. на оформлення передачи приміщень
колишньої школи в смт.Гуйва (ЗОШ 1, 2 ступ.) в оренду 190-му Навчальному центру
Житомирського військового інституту ім.С.П.Корольова Державного університету
телекомунікацій.
ДОПОВНЕНО 07.08.2014 р.
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НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
38 сесія селищної ради шостого скликання
від ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Про дозвіл на сервітутне користування
земельною ділянкою
Розглянувши клопотання та документи, що додаються до нього підприємця
___________________________________, жителя , керуючись ст.. 26,31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.. 123 Земельного
Кодексу України, Наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011р. № 244 «
Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» , сесія
Новогуйвинської селищної ради
В И Р І Ш И Л А:
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1.

Затвердити паспорт прив'язки ТС.

2.

Дати дозвіл підприємцю ______________________________, на сервітутне

користування земельною ділянкою для розміщення тимчасової споруди торговельного
призначення у ________________________
______________________, площею ______________ кв.м.
3. Підприємцю ___________________________ :
- укласти з селищною радою договір особистого строкового сервітуту користування
земельною ділянкою для розміщення ТС з оплатою
у розмірі _______ % від нормативної грошової оцінки;

- після встановлення ТС подати до виконавчого комітету міської ради заяву про
відповідність розміщення тимчасової споруди
паспорту прив’язки.
Селищний голова В.О. Гарбуз
ДОПОВНЕНО 12.08.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ПРОЕКТ
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РІШЕННЯ№
38-ма сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2014 року
Про розгляд заяви Колесник В.Г.
Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. та керуючись. т.26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки
депутатської комісії Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Зменьшити (не зменьшувати) розмір відсотків пайової участи у розвиту
інфраструктури селищної ради.
ДОПОВНЕНО 29.08.2014 р.
НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ№
38-ма сесія селищної ради шостого скликання
від ____________ 2014 року
Про розгляд заяви Балановського А.В.
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Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. та керуючись. т.26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги висновки
депутатської комісії Новогуйвинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти у комунальну власність газофікацію житлового будинку № 84 по
вул.Бердичівській в смт.Гуйва.
2. Передати на баланс ПАТ "Житомиргаз" без права власності газофікацію житлового
будинку № 84 по вул.Бердичівській в смт.Гуйва.
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