УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 січня 2020 року

№453 -УІІ

Про внесення змін до Програми розвитку
фізичної культури та спорту на території
Іванівської сільської ради Барвінківського
району Харківської області
на 2016-2020 роки
Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Програми к розвитку фізичної культури та спорту на території
Іванівської сільської ради Барвінківського району Харківської області
на 2016-2020 роки:
пункт 7 Програми добавити словами: в 2020 році на виконання Програми
виділити кошти в сумі 150000 грн..
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансування бюджету та соціальних питань.

Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 січня 2020 року

№454 -УІІ

Про участь у обласному
конкурсі міні - проектів
розвитку територіальних
громад «Разом в майбутнє»
у 2020 році
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-УІІ
«Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», рішенням
Харківської обласної ради від 05 грудня 2019 року №1123-УІІ «Про внесення
змін до Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів
розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», затвердженого рішенням
обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-УІІ (зі змінами)», з метою
подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів
вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Іванівської
сільської ради, заслухавши інформацію про участь Іванівської територіальної
громади в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад
«Разом в майбутнє» у 2019 році, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.Схвалити проект «Надійна покрівля – комфортне дозвілля» та взяти участь в
обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в
майбутнє» у 2020 році.
2.В разі перемоги у обласному конкурсі міні проектів розвитку територіальних
громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті
2020 року для співфінансування заходів проекту «Надійна покрівля –
комфортне
дозвілля»» кошти в сумі 135000 грн.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансування бюджету та соціальних питань.
Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 січня 2020 року

№455 -УІІ

Про встановлення вартості харчування
вихованців Іванівського дошкільного
навчального закладу ( ясла - садок)
на 2020 рік
Керуючись Законом України «Про державний бюджет України на 2020 рік»,
ст.ст.32, 34 та 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст.56
Закону України «Про освіту», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі
змінами), ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства»(зі змінами), п.11 Розділу
І Закону України від 24.12.2015 року №911-УІІІ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», постанов Кабінету Міністрів України від
26.08.2002 року №124 (зі змінами) «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11. 2004 року №1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі
змінами), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих
закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я

України та Міністерства освіти і науки України від 01.06. 2005 року №242/329,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.06. 2005 року № 661/1094,
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,
затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 року за №523\12397, зі
змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України, молоді та
спорту України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 року №
202/165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.03. 2013 року за
№440/22972, з метою забезпечення вихованців Іванівського ДНЗ ( ясла-садок)
харчуванням за рахунок коштів сільського бюджету у 2019 році, керуючись
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити категорії вихованців Іванівського дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) для забезпечення безкоштовним харчуванням у 2020 році:
-

діти сироти;
діти позбавлені батьківського піклування;
діти інваліди;
діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям;
- діти із сімей, батьки яких загинули у масових акціях громадського протесту
або постраждали під час участі у зазначених акціях, батьки яких є учасниками
антитерористичної операції, учасниками операції об»єднаних сил.
2.Встановити вартість харчування вихованців Іванівського ДНЗ (ясла-садок) на
2020
рік у сумі 40.00 грн. на одну дитину в день.
3.Затвердити розмір батьківської плати за утримання дітей у Іванівському ДНЗ
(ясла садок) у розмірі 40% від загальної суми вартості харчування в день.
4.Зменшити на 50% плату з батьків за харчування дітей, які мають трьох і більше
дітей.
5.Збільшити видатки на харчування дітей у Іванівському ДНЗ (ясла-садок) в
літній
оздоровчий період з 01 червня 2020 року по 31 серпня 2020 року на 20% для
придбання свіжих овочів та фруктів.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансування бюджету та соціальних питань.
Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 січня 2020 року

№456 -УІІ

Про членські внески асоціації
органів місцевого самоврядування
Харківської області
Керуючись рішенням загальних зборів уповноважених представників
органів місцевого самоврядування – членів Асоціації від 24.12.2015 року та

рішенням правління Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської
області від 14.03.2008 року , сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Сплачувати щомісячні членські внески до Асоціації органів місцевого
самоврядування Харківської області в розмірі 100 грн.
2.Вважати таким , що втратило чинність рішення Іванівської сільської ради
XLУІI сесії УІІ скликання №415-УІІ від 16.07.2019 року «Про членські внески
асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області»
3.Контроль за виконанням рішення покласти на ЗАДНІПРОВСЬКОГО Віталія,
сільського голову.

Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

28 січня 2020 року

№457 -УІІ

Про недоцільність проведення
індексації основних засобів
Заслухавши інформацію ЗАДНІПРОВСЬКОГО Віталія , сільського
голови, “Про недоцільність проведення індексації основних засобів”,
розглянувши акт обстеження основних засобів від 24.01.2020 року де вказано, що
основні засоби придбані за давніх часів та морально застарілі, керуючись пунктом
1.7 Наказу №30 Державного казначейства України від 21.02.2005 року “Про
внесення змін та доповнень до Інструкції з обліку основних засобів та інших
необоротних активів бюджетних установ №64 від 17.07.2000 року, Наказом
Державного казначейства України №526 від 22.12.2009 року “Зміни до Інструкції
з обліку необоротних активів бюджетних установ”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Не проводити індексацію основних засобів, які придбані за давніх часів
та морально застарілі, за 2019 рік.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансування бюджету та соціальних питань.

Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

УКРАЇНА

ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 січня 2020 року

№459 -УІІ

Про ліміт бензину на автомобіль
сільської ради
Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити щомісячний ліміт бензину на автомобіль марка ЗАЗ Форза
державний номер АХ 9642 ЕТ, що належить сільській раді, в розмірі
200 л. на місяць.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансування бюджету та соціальних питань

Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 січня 2020 року

№458 -УІІ

Про внесення змін до плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2020 рік
Керуючись ст.ст.7,13, 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року
№1160-ІУ, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2020 рік \ додається \.
2.План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік
оприлюднити на офіційному сайті Іванівської сільської ради Барвінківського
району Харківської області згідно діючого законодавства
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансування бюджету та соціальних питань.

Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Іванівської сільської ради LIII
сесії УІІ скликання№458-УIІ від
20.01.2020року
ЗМІНИ ДО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ
З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
НА 2020 РІК ІВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№п\
п

Назва проекту
регуляторного акту

Ціль прийняття

Строк
підготов
ки

Відповідальний за
розробку проекту
регуляторного
акту

Назва ЗМІ або
офіційні
сторінки в
мережі
Інтернет, де
буде
оприлюднений
проект
регуляторного
акту

1

Про встановлення
місцевих податків і
зборів по Іванівській
сільській раді
Барвінківського району
Харківської області на
2021 рік

Забезпечення
наповнення
місцевого
бюджету та
приведення у
відповідність з
Податковим
кодексом
України (зі
змінами та
доповненнями)

ІІ квартал
2020 року

Постійна комісія з
питань планування,
фінансування
бюджету та
соціальних питань

Інформаційний
сайт Іванівської
сільської ради
Барвінківського
району
Харківської
області

Пропозиції та зауваження приймаються протягом місяця до 28.02.2020 року за адресою :
село Іванівка вул..Миру 5

Секретар

Інна ЗАГНЕТКО

УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LІІІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 січня 2020 року

№460-УІІ

Про розгляд заяви Сопко
Олександра Анатолійовича
Розглянувши заяву Сопко Олександра Анатолійовича , керуючись
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального значення»,
житловим кодексом України, постановою КМУ «Про затвердження правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих
приміщень», сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.Відмовити в постановці на квартирний облік.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
депутатської діяльності, етики та правопорядку.

Сільський голова

Віталій ЗАДНІПРОВСЬКИЙ

