
 
 

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

Бориспільського району 
Київськоїобласті 

 
ПРОТОКОЛ №2 

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

розвитку. 
від 19.02.2020р. 08:30      зал    с. Гора, вул. Центральна, 5  
Голова засідання: В.В. Потоцький. 
Секретар: 
Присутні члени комісії: 
С.В.Верозуб., О.В.Кульчицький.,О.П.Ковалевський. 
 Запрошені: 
Голова Гірської сільської ради – Р.М.Дмитрів. 
Головний бухгалтер Гірськоїсільської ради-Л.В.Баркова. 
Начальник юр -відділу Гірськоїсільської ради – Є.М.Степаненко. 
Депутати Гірської сільської ради -  В.А.Величко., Л.В.Романенко.  
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.- з інформацією щодо порядку денного. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити запропонований порядок денний а саме: 
 

1. Затвердити кошторисну документацію   на капітальний ремонт 
ТП№1169. 
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2. Надання субвенції Бориспільському районному центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх» у сумі 165 100,00грн. 

3. Виділення коштів по ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно 
– аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності 
сільської ради.- 549 000,00грн.( заробітна плата трьох працівників + 
40 000грн.меблі в кабінет дільничного + стелажі). 

4. Розгляд кошторисної документації та виділення коштів  на поточний 
ремонт освітлення вул.Жовтнева.- 104 900,00рн. 

5.  Розгляд кошторисної документації та виділення коштів  на поточний 
ремонт освітлення вул.Садова.- 65 000,00грн. 

6. Виділення коштів на програму «Добробут» - 91 000,00грн.( Олімпіади 
школярів та вчителів) 

7. Виділення коштів згідно програми «Турбота»:                                                                                                   
Момот.О.П.-                                                                                                                                                                                                  
Циснецький В.А.-                                                                                                                                                                 
Микитко О.П.-                                                                                                                                                                           
Шиян Г.М.-                                                                                                                                                                                    
Коробка О.В.-                                                                                                                                                                          
Шкляр М.В.-                                                                                                                                                                             
Ромашко Т.М.-                                                                                                                                                                                 
Мазур О.В.-                                                                                                                                                                                 
Лемешко Л.Б.-  

Судомора – 
 Давидок Л.І.- 

          Лотоцька С.В.- 
          Шершень Л.Ф.- 

8. Внести зміни в прогаму «Турбота» та виділити кошти на лікування – 
20 000,00грн. 

9. Віділити кошти на преміювання жінок Гірської сільської ради до 8-
Березня в розмірі посадового окладу. 

10. Виділення коштів згідно подання Карпенко О.Д. 
11. Виділення коштів згідно програми « Спорт для всіх»(за 2019рік) - 

50 000грн. 
12. Виділення коштів на санітарну схему очистки села (Договір 2019р) – 

95 000грн. 
13. Виділення коштів на закупівлю 16 вогнегасників для ДНЗ «Берізка»- 

8 300,00грн. 
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14. Виділення коштів «Придбання предметів, матеріалів» ( Форма МПО)- 
47 400,00грн. 

15. Виділення коштів на придбання принтера – 11 000,00грн.(згідно 
кошториса)( в кабінет дільничного) . 

16. Виділення коштів ОДР ( договір 2019р.) – 35 000грн. 
17. Виділення коштів на ПКД спорт комплекс 2черга (договір2019р.) – 

49 200,00грн. 
18. Виділення коштів на ПКД реконструкція резервуарів – 49 000,00грн. 
19. Виділення коштів на капітальний ремонт вул.Мічуріна згідно 

проведених тендерних торгів . 
20. Виділення коштів на ген план  - 450 000,00грн. 
21. Виділення коштів на ПКД каналізаційного проекту (Договір2019р)- 

210 000,00грн. 
22. Виділення коштів на придбання зелених насаджень – 30 000,00грн. 
23. Виділення коштів на придбання квіткової продукції – 30 000,00грн. 
24. Виділення коштів на видатки по програмі «Безпритульних тварин» - 

100 000,00грн. 
25. Виділення коштів на книгу «Історія села Гора». – 199 000,00грн. 
26. До виділити кошти згідно кошторисів щодо капітального ремонту 

тротуарів по вул.Центральна-2-5. 
27. Розгляд кошторисної документації  та виділення коштів на благоустрій 

паркової зони по вул.Толстого (Сажалки.)-199 000,00грн. 
28. Розгляд кошторисної документації та виділення коштів на відсипку 

вул.Аеропортівська. 
29. Про заснування «Почесний громадянин с.Гора». 
30. Виділення коштів на сервісне  обслуговування інформаційно – 

телекомунікаційної системи села Гора згідно наданого кошторису від 
«Анфер»- 19 506,00грн.на місяць. 

31. Виділення коштів на проходження експертизи ПКД по парку 
«Ошитківський» - 6 850,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –4 , "проти" –0  , "утрималися" –0 .(відсутній Кульчицький О.В.) 
 
Розгляд питань згідно проголосованного порядку денного: 
 
1. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердити кошторисну документацію   на капітальний ремонт ТП№1169. 
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ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,О.П.Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  

Дане питання відправити на розгляд ради для прийняття рішення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –4 . "проти" – 0 . "утрималися" –0. Відсутній – Кульчицький О.В. 
2. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Надання субвенції Бориспільському районному центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» у сумі 165 100,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді не надавати субвенції Бориспільському районному центру 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у сумі 165 100,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–5.  "проти"–0 .  "утрималися"- 0. 
3. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
    Виділення коштів по ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – 
аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності сільської ради.- 
549 000,00грн.( заробітна плата трьох працівників + 40 000грн.меблі в кабінет 
дільничного + стелажі). 

 ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб.,О.П.Ковалевький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти 40 000,00грн. на придбання меблів та 
стелажів згідно наданих кошторисів. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" –4 . "проти" –0 . "утрималися" –1 .(Кульчицький О.В.) 
 
4. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Розгляд кошторисної документації та виділення коштів  на поточний ремонт 
освітлення вул.Жовтнева.- 104 900,00грн. 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Дане питання відправити на розгляд ради. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" – 4 . "проти" –0 . "утрималися" –1 .( Кульчицький О.В.) 
 
5. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Розгляд кошторисної документації та виділення коштів  на поточний ремонт 
освітлення вул.Садова.- 65 000,00грн. 
 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
Дане питання відправити на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –4 . "проти" –0 . "утрималися" – 1 .( Кульчицький О.В.) 
 
6. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо : 
Виділення коштів на програму «Добробут» - 91 000,00грн.( Олімпіади 
школярів та вчителів) 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький., Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти на програму «Добробут» - 91 000,00грн.( 
Олімпіади школярів та вчителів)  

ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" –5. "проти" – 0 . "утрималися" –0. 
7. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів згідно програми «Турбота». 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати раді виділити кошти згідно програми «Турбота»:                                                                                                   
Момот.О.П.- згідно п№8-10 000,00грн за рішенням ради.                                                                                                                                                                                                 
Циснецький В.А.-  згідно п№8.                                                                                                                                                               
Микитко О.П.- згідно п№8-10 000,00грн за рішенням ради.                                                                                                                                                                           
Шиян Г.М.-  згідно п№18-5 000,00грн за рішенням ради.                                                                                                                                                                                  
Коробка О.В.- згідно п№8-10 000,00грн за рішенням ради.                                                                                                                                                                          
Шкляр М.В.- згідно п№18-5 000,00грн за рішенням ради.                                                                                                                                                                             
Ромашко Т.М.- згідно п№5-10 000,00грн за рішенням ради.                                                                                                                                                                                 
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Мазур О.В.- згідно п№18-5 000,00грн за рішенням ради.                                                                                                                                                                                 
Лемешко Л.Б.- на розгляд ради. 
Судомора – згідно п№18-5 000,00грн за рішенням ради. 
Давидок Л.І.-на розгляд ради. 

         Лотоцька С.В.-на розгляд ради. 
         Шершень Л.Ф.- згідно п№8-10 000,00грн за рішенням ради. 
 ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" – 5 . "проти" –0."утрималися" –0 . 
 
8. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Внести зміни в прогаму «Турбота» та виділити кошти на лікування – 
20 000,00грн. 

 ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., С.В.Верозуб. 

ВИРІШИЛИ:  
Дане питання залишити без розгляду. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –4 , "проти" –0   , "утрималися" – 1.( Кульчицький О.В.) . 
 
9. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Віділити кошти на преміювання жінок Гірської сільської ради до 8-Березня в 
розмірі посадового окладу.  

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти на преміювання жінок Гірської сільської 
ради до 8-Березня в розмірі посадового окладу. 53 800,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5 . "проти" –0   . "утрималися" –0 . 
 
10. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів згідно подання Карпенко О.Д. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
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ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти згідно подання Карпенко О.Д-
2 400,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –4  . "проти" –0  . "утрималися" – 0.відсутні- Ничик О.О. 
 
11. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів згідно програми « Спорт для всіх»(за 2019рік) - 50 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти згідно програми « Спорт для всіх»(за 
2019рік) - 50 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. відсутні- Ничик О.О. 
12. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на санітарну схему очистки села (Договір 2019р) – 
95 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький..Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати раді виділити кошти на санітарну схему очистки села 
(Договір 2019р) – 95 000грн. після затвердження радою даної схеми 
очистки . 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
 
13. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на закупівлю 16 вогнегасників для ДНЗ «Берізка»- 
8 300,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на закупівлю 16 вогнегасників для ДНЗ 
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«Берізка»- 8 300,00грн. 
ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 0 . "проти" – 4 (Відсутня документація). "утрималися" – 0 відсутні- 
Ничик О.О. 

 
14. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів «Придбання предметів, матеріалів» ( Форма МПО)- 
47 400,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на «Придбання предметів, матеріалів» ( 
Форма МПО)- 47 400,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 1(Кульчицький О.В.). 
15. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на придбання принтера – 11 000,00грн.(згідно кошториса)( 
в кабінет дільничного) . 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на придбання принтера – 
11 000,00грн.(згідно кошториса)( в кабінет дільничного) . 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 1(Кульчицький О.В.). 
16. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів ОДР ( договір 2019р.) – 35 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на оплату ПКД  ОДР ( договір 2019р.) – 
35 000грн. 
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ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" –1 (Кульчицький О.В.) 
17. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на ПКД спорт комплекс 2черга (договір2019р.) – 
49 200,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,Л.В.Баркова. 

ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на ПКД спорт комплекс 2черга 
(договір2019р.) – 49 200,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 1 (Кульчицький О.В.) 
18. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на ПКД реконструкція резервуарів – 49 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на ПКД реконструкція резервуарів – 
49 000,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 1 (Кульчицький О.В.) 
19. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на капітальний ремонт вул.Мічуріна згідно проведених 
тендерних торгів . 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді відкласти дане питання до процедури закінчення тендеру 
та підписання договору з компанією переможцем. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 1 (Кульчицький О.В.) 
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20. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на ген план  - 450 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на ген план  - 450 000,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 0 . "проти" – 4 . "утрималися" – 0. 
21. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на ПКД каналізаційного проекту (Договір2019р)- 
210 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на ПКД каналізаційного проекту 
(Договір2019р)- 210 000,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
22. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на придбання зелених насаджень – 30 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на придбання зелених насаджень – 
30 000,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 0 . "проти" – 4 . "утрималися" – 0. 
23. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на придбання квіткової продукції – 30 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
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ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на придбання квіткової продукції – 
30 000,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 0 . "проти" – 4 . "утрималися" – 0. 
24. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на видатки по програмі «Безпритульних тварин» - 
100 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді доопрацювати дану програму, та  виділити кошти на 
видатки по програмі «Безпритульних тварин» - 100 000,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
25. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на книгу «Історія села Гора». – 199 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на книгу «Історія села Гора». – 
199 000,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 0 . "проти" – 4 .(відсутня документація) "утрималися" – 0. 
26. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 До виділити кошти згідно кошторисів щодо капітального ремонту тротуарів 
по вул.Центральна-2-5. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський.,Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати до виділити кошти згідно кошторисів щодо капітального 
ремонту тротуарів по вул.Центральна-2-5.-36 000,00грн. 
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ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 1(Кульчицький). 
 
27. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Розгляд кошторисної документації  та виділення коштів на благоустрій 
паркової зони по вул.Толстого ( Сажалки )-199 000,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський. 

ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді розглянути кошторисну документацію та виділити 
кошти щодо благоустрою паркової зони по вул.Толстого ( Сажалки )-
199 000,00грн.(На сесію запросити директора КП «Горянин») 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
28. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Розгляд кошторисної документації та виділення коштів на відсипку 
вул.Аеропортівська. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді розгляд кошторисної документації та виділення коштів 
на відсипку вул.Аеропортівська. відправити на доопрацювання. (відсутні 
документи).  

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 3 . "проти" – 0 . "утрималися" – 1.(Кульчицький О.В.) 
29. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Про заснування «Почесний громадянин с.Гора». 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,О.В.Кульчицький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Про заснування «Почесний громадянин с.Гора». відправити на 
доопрацювання. 
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ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
30. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на сервісне  обслуговування інформаційно – 
телекомунікаційної системи села Гора згідно наданого кошторису від 
«Анфер»- 19 506,00грн.на місяць 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на сервісне  обслуговування 
інформаційно – телекомунікаційної системи села Гора згідно наданого 
кошторису від «Анфер»- 19 506,00грн.на місяць. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 0 . "проти" – 4 . "утрималися" – 0. 
31. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на проходження експертизи ПКД по парку 
«Ошитківський» - 6 850,00грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,С.В.Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на проходження експертизи ПКД по 
парку «Ошитківський» - 6 850,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 0 . "проти" – 4. "утрималися" – 0. 
 
Голова комісії   _____________ В.В. Потоцький. 
 
Секретар комісії ____________   О.О.Ничик. 
 
 Члени комісії _____________   С.В. Верозуб. 
 
                                                     _____________  О.В. Кульчицький. 
 
                                                     _____________  О.П. Ковалевський. 


