
 
 

УКРАЇНА 
Г І Р С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 

Бориспільського району 
Київської області 

 
ПРОТОКОЛ №3 

засідання постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 
 
від 06.05.2020р. 08:30      зал    с. Гора, вул. Центральна, 5  
Голова засідання: В.В. Потоцький. 
Секретар: О.О.Ничик. 
Присутні члени комісії: 
С.В.Верозуб., 
О.В.Кульчицький.,О.П.Ковалевський.,Б.І.Андрієвський 
 Запрошені: 
Голова Гірської сільської ради – відсутній. 
Головний бухгалтер Гірської сільської ради-Л.В.Баркова. 
Начальник юр -відділу Гірської сільської ради – відсутній. 
Депутати Гірської сільської ради -  Л.В.Романенко. О.В.Карасевич. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Про затвердження порядку денного. 
 
СЛУХАЛИ: 
Інформацію щодо порядку денного засідання постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 
культурного розвитку, депутатів сьомого скликання Гірської 
сільської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
В.В. Потоцький.,О.В.Кульчицький - з інформацією щодо порядку 
денного. 
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ВИРІШИЛИ: 
Погодити запропонований порядок денний а саме: 
 
1.Внесення змін до програми «Свят»  п№1 суму коштів до видачі 
змінити на-500грн. 
2. Внесення змін до програми «Турбота» в 
п.№5№6№7№8№10№11№12№14№15№16№18№19№20№21 -
передбачити акт обстеження. №20 -передбачити акт 
МПО.п№15,№16-заключення лікаря, та рекомендації на 
реабілітацію. 
3.Зміни до бюджету : з програми « свят» запланованих коштів на 
оплату колективів -300 000грн. виділити на виплату до 9-Травня. 
4. Зміни до штатного розпису( інспектори ДМА «Бориспіль» ) . 
5. Розгляд заяв: 

Ходченко Т.П, Узварик Г.П, Редкошеев О.М, Кісла В.А, 
Тисленко Ю.О., Жук Ю.К, Куценко М.О, Куценко Г.І, Куценко 
М.П, Поправка Д.М, Шустік П.К. 

6.  До виділення коштів до виплати згідно програми «Спорт» - 
4500грн. 
7.    Виділення коштів на встановлення тротуарної доріжки по вул.8-
Березня (від вул.Тургеньева до вул.Науки)згідно затвердженою 
радою ПКД. 
8.  Виділення коштів на кап ремонт ТП-971згідно ПКД. 
9. Розгляд можливості надання субвенції Департаменту 
регіонального розвитку Бориспільської районної державної 
адміністрації КЕКВ 3220 « Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» на  будівництво середньої 
загальноосвітньої школи I-III ступеня на 24 класи(600учнів) по 
вул.Центральна №3  в с. Гора Бориспільського р-н., Київської обл. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –5 , "проти" –0  , "утрималися" –0 .(не голосував Кульчицький 
О.В.) 
 
Розгляд питань згідно проголосованного порядку денного: 
 
1. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
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Внесення змін до програми «Свят»  п №1 суму коштів до видачі 
змінити на-500грн. 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,Л.В.Баркова 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді внести зміни до програми  «Свят» в п№1 суму 
коштів до видачі змінити  на – 500грн. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –6 . "проти" – 0 . "утрималися" –0.  
 
2. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Внесення змін до програми «Турбота» в 
п.№5№6№7№8№10№11№12№14№15№16№18№19№20№21 -
передбачити акт обстеження. №20 -передбачити акт МПО, акт 
обстеження п№15,№16-заключення лікаря, та рекомендації на 
реабілітацію, акт обстеження. 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді внести зміни до програми «Турбота» в 
п.№5№6№7№8№10№11№12№14№15№16№18№19№20№21 -
передбачити акт обстеження. №20 -передбачити акт МПО, акт 
обстеження п№15,№16-заключення лікаря, та рекомендації на 
реабілітацію, акт обстеження. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–5. "проти"–0 . "утрималися"- 0.(не голосував Кульчицький 
О.В.) 
 
3. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Зміни до бюджету : з програми « свят» запланованих коштів на 
оплату колективів -300 000грн. виділити на виплату до 9-Травня. 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб.,О.П.Ковалевький. 
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ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді зміни до бюджету : з запланованих коштів 
програми « свят»  на оплату колективів -300 000грн. виділити кошти 
на виплату до 9-Травня.-177 700грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" –6 . "проти" –0 . "утрималися" –0 . 
 
4. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Зміни до штатного розпису( інспектори ДМА «Бориспіль» ) 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький., О.В.Кульчицький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді розглянути дане питання з метою скорочення 
даних посад, та  економії бюджетних коштів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" – 5 . "проти" –0 . "утрималися" –0 .( не голосував Кульчицький 
О.В.) 
 
5. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Розгляд заяв: 

Ходченко Т.П, Узварик Г.П, Редкошеев О.М, Кісла В.А, 
Тесленко Ю.О., Жук Ю.К, Куценко М.О, Куценко Г.І, Куценко 
М.П, Поправка Д.М, Шустік П.К.  

 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
Розглянувши заяви  вирішили рекомендувати раді зробити виплати 
за рішенням ради: 

Ходченко Т.П.-«Турбота» п.№6 – 5000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –5 . "проти" –0 . "утрималися" – 1 .( Кульчицький О.В.) 
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 Узварик Г.П. «Турбота» п.№18 – 5000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –6 . "проти" –0 . "утрималися" – 0 . 

 Редкошеев О.М«Турбота» п.№13 – 10 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –6 . "проти" –0 . "утрималися" – 0. 

Кісла В.А. «Турбота» п.№18 – 5000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –6 . "проти" –0 . "утрималися" – 0. 

 Тесленко Ю.О., «Турбота» п.№18 – 5000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –6 . "проти" –0 . "утрималися" – 0. 

 Жук Ю.К.-«Турбота» п.№8 – 10 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –6 . "проти" –0 . "утрималися" – 0. 

Куценко М.О.-«Турбота» п.№20 – 20 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –6 . "проти" –0 . "утрималися" – 0 

Куценко М.П. «Турбота» п.№7 – 10 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –4 . "проти" –0 . "утрималися" – 1 .( Кульчицький О.В.) 

 Куценко Г.І. -«Турбота» п.№7 – 10 000грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –5. "проти" –0 . "утрималися" – 1 .( Кульчицький О.В.) 

Поправка Д.М «Турбота» п.№7 – 10 000грн.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –5 . "проти" –0 . "утрималися" – 1 .( Кульчицький О.В.) 

Шустік П.К. -на розгляд ради для прийняття рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –5 . "проти" –0 . "утрималися" – 1 .( Кульчицький О.В.) 
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6. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо : 
До виділення коштів до виплати згідно програми «Спорт» - 4500грн. 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький., Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді до виділити кошти до виплати згідно програми 
«Спорт» - 4500грн  

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –6. "проти" – 0 . "утрималися" –0. 
 
7. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на встановлення тротуарної доріжки по вул.8-
Березня (від вул.Тургеньева до вул.Науки)згідно затвердженою 
радою ПКД.  
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,Л.В.Баркова.О.В.Карасевич. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Не розглядати дане питання через виявлені не відповідності в том 
№1 даного проекту. 
ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" – 6 . "проти" –0."утрималися" –0 . 
 
8. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на кап ремонт ТП-971згідно ПКД. 
 ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.О.Ничик. 

ВИРІШИЛИ:  
Дане питання залишити без розгляду через відсутність ПКД. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –6 , "проти" –0   , "утрималися" – 0 . 
 
9. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
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Розгляд можливості надання субвенції Департаменту регіонального 
розвитку Бориспільської районної державної адміністрації КЕКВ 
3220 « Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» на  будівництво середньої загальноосвітньої школи I-
III ступеня на 24 класи(600учнів) по вул.Центральна №3  в с. Гора 
Бориспільського р-н., Київської обл. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.О.Ничик., О.В.Кульчицький., 
Н.В.Лютікова. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Рекомендувати раді  надати субвенцію Департаменту 

регіонального розвитку Бориспільської районної державної 
адміністрації КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» в сумі 4 000 000, 00грн. 
(чотири млн. грн.00коп) на  будівництво середньої 
загальноосвітньої школи I-III ступеня на 24 класи(600учнів) по 
вул.Центральна №3  в с. Гора Бориспільського р-н., Київської 
обл. (Кошти перерахувати не раніш Вересня 2020 року, після 
використання коштів наданих районом, в разі необхідності). 

2.  Крім того рекомендували голові Гірської сільської ради 
Дмитрів Р.М. оптимізувати витрати, шляхом внесення змін в 
договори, щоб вивільнити кошти.  

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 6 . "проти" –0   . "утрималися" –0 . 
 
Голова комісії    _____________ В.В. Потоцький. 
 
Секретар комісії  ____________      О.О.Ничик. 
 
 Члени комісії _____________   С.В. Верозуб. 
 _____________   Б.І. Андрієвський. 
                                              _____________  О.В. Кульчицький. 
                                             _____________  О.П. Ковалевський. 


