
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                                  БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про створення тимчасової контрольної комісії  по перевірці 

використання бюджетних коштів при наданні матеріальних допомог 

та інших виплат 
 

Враховуючи інформацію про факти ймовірного порушення вимог 

законодавства, а саме безпідставне оподаткування податком з доходів фізичних 

осіб та військовим збором матеріальної допомоги та інших виплат сплачених 

згідно: 

- Програми розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного 

виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 роки; 

- Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення с. 

Гора «Турбота»; 

- Програми розвитку освіти, культури та медичного забезпечення 

населення с. Гора «Добробут»; 

- Програми забезпечення проведення загально-сільських культурно-

масових заходів до держаних, релігійних та загально-сільських свят в селі Гора, 

Бориспільського району на 2017-2020 роки, відповідно до статей 26 (п. 1., пп. 

2), 48, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Створити тимчасову контрольну комісію Гірської сільської ради  по 

перевірці використання бюджетних коштів при наданні матеріальних допомог 

та інших виплат для контролю за ефективним використанням фінансових 

ресурсів Гірської сільської ради при сплаті матеріальної допомоги та інших 

виплат згідно затверджених Гірською сільською радою програм: «Добробут», 

«Турбота», «Розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного 

виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 роки», «Забезпечення 

проведення загально-сільських культурно-масових заходів до держаних, 

релігійних та загально-сільських свят в селі Гора, Бориспільського району на 

2017-2020 роки» в складі 5 (п’яти) депутатів згідно додатку № 1 до цього 

рішення. 

2. Головою комісії призначити Кульчицького О.В. 



3. Поставити перед тимчасовою контрольною комісією наступні питання:  

1) Чи мали порушення законодавства з боку працівників апарату сільської 

ради під час сплати матеріальної допомоги та інших виплат згідно 

затверджених Гірською сільською радою програм: «Добробут», «Турбота», 

«Розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання по 

Гірській сільській раді на 2016-2020 роки», «Забезпечення проведення 

загально-сільських культурно-масових заходів до держаних, релігійних та 

загально-сільських свят в селі Гора, Бориспільського району на 2017-2020 

роки». 

2) Який розмір збитків нанесено місцевому бюджету Гірської сільської 

ради внаслідок порушення законодавства під час сплати матеріальної допомоги 

та інших виплат згідно затверджених Гірською сільською радою програм: 

«Добробут», «Турбота», «Розвитку фізичної культури, спорту та військово-

патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 роки», 

«Забезпечення проведення загально-сільських культурно-масових заходів до 

держаних, релігійних та загально-сільських свят в селі Гора, Бориспільського 

району на 2017-2020 роки». 

4. Визначити строк діяльності тимчасової контрольної комісії – три місяці 

з дати прийняття даного рішення. 

5. Правове, матеріально-технічне, інформаційне та організаційне 

забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії покласти на секретаря 

Гірської сільської ради. 

6. Тимчасовій контрольній комісії протягом двох місяців подати на розгляд 

Гірської сільської ради попередній звіт та пропозиції за результатами своєї 

роботи, а у випадку виявлення нових або підтвердження заявлених фактів 

порушення законодавства України – негайно інформувати правоохоронні 

органи. 

7. Засідання комісії проводити в закритому режимі. Дозвіл на проведення 

відео- або аудіо- фіксації приймається простою більшістю від загальної 

кількості членів комісії без права публікації матеріалів до моменту подання 

попереднього звіту комісії на розгляд ради. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Гірської сільської ради з питань дотримання законності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

с. Гора 

від 21 березня 2019 року 

№ 1283-68-VІІ 

 

 

Сільський голова                          Р.М.Дмитрів 

 



Додаток №1   

До рішення Гірської сільської ради 

про створення тимчасової 

контрольної комісії Гірської 

сільської ради для контролю за 

ефективним використанням 

фінансових ресурсів Гірської 

сільської ради 

 

 

Склад  

Тимчасової контрольної комісії  

 

1. Кульчицький Олександр Вікторович 

2. Потоцький Василь Васильович 

3. Ничик Олена Олександрівна 

4. Карасевич Олександр Олександрович 

5. Романенко Людмила Володимирівна 


