УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЗАЧЕРГОВА L СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
25 жовтня 2019 року

№428-УІІ

Про внесення змін до Положення
про архівний підрозділ Іванівської
сільської ради Барвінківського району
Харківської області, затвердженого
рішенням Іванівської сільської ради
XLVII сесії VII скликання №416-УІІ
від 16.07.2019 року
Розглянувши лист архівного підрозділу Барвінківської
райдержадміністрації №01-45\91 від 17.10.2019 року, керуючись наказом
Міністерства юстиції України №2643\5 «Про внесення змін до Типового
положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради
об»єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового
зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування
службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб,
що не належать до Національного архівного фонду», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Положення про архівний підрозділ Іванівської сільської
ради Барвінківського району Харківської області, затвердженого
рішенням Іванівської сільської ради XLVII сесії VII скликання №416-УІІ
від 16.07.2019 року, а саме: 1) у пункті 7:
у підпункті 4 слово «впорядкуванням» замінити словами «науковотехнічним опрацюванням»;
підпункти 5, 6 викласти у такій редакції:

«5) здійснює моніторинг збереження та науково-технічного
опрацювання документів з кадрових питань (особового складу) на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності;
6) забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були
зареєстровані) на відповідній території, відповідно до умов та строків
зберігання, визначених Міністерством юстиції;»;
підпункт 8 викласти у такій редакції:
«8) проводить експертизу цінності архівних документів, строки
зберігання яких закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на
розгляд експертній комісії архівного відділу відповідної районної, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міської ради акти про
вилучення для знищення документів, не внесених до Національного
архівного фонду;»;
2) у підпункті 1 пункту 8 слово «упорядкування» замінити словами
«науково-технічного опрацювання».
2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради
Загнетко І.С.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЗАЧЕРГОВА L СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
25 жовтня 2019 року

№429-УІІ

Про затвердження положення
про експертну комісію Іванівської
сільської ради Барвінківського
району Харківської області
Відповідно до Закону України «Про національний архівний фонд та
архівні установи, Порядку утворення та діяльності комісій з проведення
експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.08.2007 року №1004, керуючись п.10 ст.38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Положення про експертну комісію Іванівської сільської ради
Барвінківського району Харківської області.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
депутатської діяльності, етики та правопорядку.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЗАЧЕРГОВА L СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
25 жовтня 2019 року

№430-УІІ

Про присвоєння нумерації
нежилому приміщенню
Розглянувши заяву гр.Пазюри Володимира Миколайовича про
присвоєння нумерації нежилому приміщенню, яке належить Пазюрі
Володимиру Миколайовичу згідно договору купівлі – продажу серія ВВВ
№981977 від 15.04.2004 року, посвідченого приватним нотаріусом
Барвінківського районного нотаріального округу №621 керуючись п. 41
ст..26, п.10 cт.30 , п.1 ст.37, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Присвоїти нумерацію нежилому приміщенню, розташованому за
адресою:
Харківська область, Барвінківський район Іванівська сільська рада,
нежиле приміщення сільськогосподарського призначення – будівля №2.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради
Загнетко І.С.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЗАЧЕРГОВА L СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
25 жовтня 2019 року

№431-УІІ

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
Розглянувши заяву гр. Ємця Євгена Олександровича, який діє в інтересах
Лєвшенкової
Анжеліки Володимирівни
про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі у власність земельної
ділянки,
керуючись Законом України від 10.07.2018 року №2498-УІІІ,
статтями 12,116,118,121,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 2
розділу УІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
державний земельний кадастр», п.34, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити «Технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки №539.1 (угіддя- рілля) в натурі ( на
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
за межами населених пунктів на території Іванівської сільської ради
Барвінківського району Харківської області».
2.Передати із земель комунальної власності у власність гр. Лєвшенковій
Анжелікі Володимирівні земельну ділянку №539.2 площею 9.7466 га ріллі
кадастровий
номер
№6320483500:01:000:0322,
землі
сільськогосподарського
призначення, розташовану за межами населених пунктів на території
Іванівської сільської ради Барвінківського району Харківської області для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
3.Гр. Лєвшенковій А.В. здійснити державну реєстрацію права власності на
земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
сільського господарства та земельної реформи.
Сільський голова

В.М.Задніпровський

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЗАЧЕРГОВА L СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
25 жовтня 2019 року

№432-УІІ

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
Розглянувши заяву гр. Ємця Євгена Олександровича, який діє в інтересах
Лєвшенкової
Анжеліки Володимирівни
про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі у власність земельної
ділянки,
керуючись Законом України від 10.07.2018 року №2498-УІІІ,
статтями 12,116,118,121,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 2
розділу УІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
державний земельний кадастр», п.34, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити «Технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки №539.2 (угіддя- рілля) в натурі ( на
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
за межами населених пунктів на території Іванівської сільської ради
Барвінківського району Харківської області».
2.Передати із земель комунальної власності у власність гр. Лєвшенковій
Анжелікі Володимирівні земельну ділянку №539.2 площею 1.4714 га ріллі
кадастровий
номер
№6320483500:01:000:0323,
землі
сільськогосподарського
призначення, розташовану за межами населених пунктів на території
Іванівської сільської ради Барвінківського району Харківської області для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
3.Гр. Лєвшенковій А.В. здійснити державну реєстрацію права власності на
земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

сільського господарства та земельної реформи.
Сільський голова

В.М.Задніпровський

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЗАЧЕРГОВА L СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
25 жовтня 2019 року

№433-УІІ

Про звернення депутатів Іванівської сільської
ради Барвінківського району Харківської
області до Президента України Зеленського В.О.
з приводу майбутнього продажу земель
Відповідно до п.34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Схвалити текст звернення депутатів Іванівської сільської ради
Барвінківського Харківської області до Президента України з
приводу майбутнього продажу земель (додається).
2.Направити зазначене звернення до Президента України Зеленського В.О.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
сільського господарства та земельної реформи.

Сільський голова

В.М.Задніпровський

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Іванівської сільської ради Барвінківського району
Харківської області до Президента України Зеленського В.О.
з приводу майбутнього продажу земель
Шановний пане Президенте України!
Хочемо висловити нашу підтримку Вашим намірам щодо скорішого
відновлення Української економіки, забезпечення її стійкого розвитку,
подолання корупції та підвищення добробуту пересічних українців.
Розбудова заможної, сильної, єдиної та щасливої України, в якій держава
існує для людини, а не людина існує для держави це наша спільна мета і
завдання, виконання якого від нас вимагає народ України.
Скасування мораторію та запровадження в Україні ринку земель
сільськогосподарського призначення є одним з кроків, які виходять далеко за
рамки сьогодення та визначають подальшу долю не тільки аграрного сектору,
а і всієї країни на десятиріччя вперед. Одним з найважливіших питань, яке
хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Барвінківського району є чи стануть
українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости
земельні латифундії? Це не тільки економічне, а й соціальне питання. Там де
землю обробляють малі і середні аграрії – село продовжує жити: у людей є
робота, місцеві бюджети отримують додаткові надходження, а самі аграрії
відграють ключову роль в підтримці соціального та культурного життя
громади. Там, де землю забрали великі агрохолдинги, а особливо холдинги з
капіталом іноземного походження, спостерігається інша картина: люди
працюють вахтовим методом, а більшість сіл виявляються просто не потрібні,
економічно невиправдані, що веде до їх повільної смерті. В результаті їх
мешканці опиняються замкненими всередині депресивних територій, тому
що не можуть продати свою хату та перебратися в інше місце.
Враховуючи вищесказане, ми прийняли рішення підтримати звернення
ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» до Президента України № 345 від
14.08.2019 року щодо недопущення поспішного відкриття ринку земель
сільськогосподарського призначення і законодавчої заборони іноземцям
купувати Українські землі. Забезпеченням цього є внесення відповідних норм
до першої частини Конституції України, що можна зробити лише після
проведення всеукраїнського референдуму. Невиконання цього та допуск
іноземців до Українських земель є реальною загрозою нашій економічній та
продовольчій безпеці, а також призведе до наростання соціального
напруження та пришвидшеної деградації Українського села!
Закликаємо Вас:

- Розпочати широке, публічне, суспільне обговорення покрокового
запровадження прозорого й цивілізованого обігу земель в інтересах
нинішнього і майбутніх поколінь;
- Ініціювати проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони
іноземним фізичним та юридичним особам прямо, або опосередковано
набувати у власність Українські землі сільськогосподарського
призначення.
Ми глибоко переконані, що земля має бути ресурсом розвитку саме
українського народу, а не об’єктом наживи для «обраних»!
Заздалегідь вдячні за підтримку та порозуміння.
З повагою, депутатський корпус Барвініквської районної ради .
СХВАЛЕНО:
рішення Іванівської сільської ради
Барвінківського району L сесії
VII скликання №433-VIІ
від 25 жовтня 2019 року

