
 
УКРАЇНА 

Г І Р С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 
Бориспільського району 

Київськоїобласті 
 

  ПРОТОКОЛ №1 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – 

економічного та культурного розвитку. 
 

від 17.11.2020р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Т.С. Гуменюк 
Секретар: О.О. Ничик  
 
Присутні члени комісії: 
Я.І. Чівільдєєва, І.В.Вошкулат, Г.В. Пекна, Т.В Петрашенко  
 
Запрошені: 
Секретар Гірської сільської ради – Л.Ф. Шершень 
Головний бухгалтерГірськоїсільської ради-Л.В.Баркова. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд програми соціально – економічного та культурного 
розвитку Гірської сільської ради на2021 рік 

2.  Про створення юридичної особи – Виконавчий комітет Гірської 
сільської ради, затвердження структури апарату. 

3.  Про створення юридичної особи – Фінансовий відділ Гірської сільської 
ради, затвердження структури відділу. 

4.  Про створення юридичної особи – Управління будівництва, 
благоустрою та архітектури  Гірської сільської ради, затвердження 
структури управління. 

5.  Про створення юридичної особи  публічного права – служби у справах 
дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

6. Про внесення змін до бюджету на 2020 рік. 
7. Встановлення надбавки за вислугу років сільському голові понад 5 

років, 15 відсотків. 
8. Про затвердження лімітів водопостачання для абонентів ДП МА 

“ Бориспіль” 
9. Розгляд  заяв. 
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СЛУХАЛИ:Гуменюк Т.С., голову постійної комісії, яка ознайомила   
присутніх з  порядком  денним комісії, запропонувала обрати секретарем 
постійної комісії  Ничик О.О, заступником голови комісії Петрашенко т.В 
( доповнень до порядку денного не було) 
 
ВИРІШИЛИ: 
- Затвердити порядок денний комісії: 

1. Про розгляд програми соціально – економічного та культурного 
розвитку Гірської сільської ради на2021 рік 

2.  Про створення юридичної особи – Виконавчий комітет Гірської 
сільської ради, затвердження структури апарату. 

3.  Про створення юридичної особи – Фінансовий відділ Гірської сільської 
ради, затвердження структури відділу. 

4. Про створення юридичної особи – Управління будівництва, 
благоустрою та архітектури  Гірської сільської ради, затвердження 
структури управління. 

5. Про створення юридичної особи  публічного права – служби у справах 
дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

6. Про внесення змін до бюджету на 2020 рік. 
7. Встановлення надбавки за вислугу років сільському голові понад 5 

років, 15 відсотків. 
8. Про затвердження лімітів водопостачання для абонентів ДП МА 

“ Бориспіль” 
9. Розгляд  заяв. 

 
- Обрати секретарем постійноїкомісіїз питань бюджету, фінансів, соціально 

– економічного та культурного розвитку Ничик О.О, заступником голови 
комісії Петрашенко Т.В 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –6 , "проти" –0  , "утрималися" –0. 
 
1.  
СЛУХАЛИ:  

Інформацію щодо розгляду програми соціально – економічного та 
культурного розвитку Гірської сільської ради на2021 рік 

ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк., Л.В.Баркова., Л.Ф. Шершень. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Подати пропозиції до програми соціально – економічного та культурного 
розвитку Гірської сільської ради на 2021 рік, до 25.11.2020 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –6. "проти" –0 . "утрималися" –0. 
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2. 

СЛУХАЛИ:Інформацію про створення юридичної особи – Виконавчий 
комітет Гірської сільської ради, затвердження структури апарату. 

 
 
ВИСТУПИЛИ:  Т.С. Гуменюк., Л.В.Баркова., Л.Ф. Шершень, Г. В. Пекна. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді затвердити створення юридичної особи – Виконавчий 
комітет Гірської сільської ради, затвердження структури апарату. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0. 
 
3. 
СЛУХАЛИ:Інформацію про створення юридичної особи – Фінансовий відділ 
Гірської сільської ради, затвердження структури відділу 
 
ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк., Л.В.Баркова., Л.Ф. Шершень 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді затвердити створення юридичної особи – Фінансовий 
відділ Гірської сільської ради, затвердження структури відділу 

ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" –6. "проти" –0. "утрималися" –0. 
4. 
СЛУХАЛИ: 
Інформацію про створення юридичної особи – Управління будівництва, 
благоустрою та архітектури  Гірської сільської ради, затвердження структури 
управління. 
 
ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк., Л.В.Баркова., Л.Ф. Шершень 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді затвердити створення юридичної особи – Управління 
будівництва, благоустрою та архітектури  Гірської сільської ради, 
затвердження структури управління. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" – 6 . "проти" –0. "утрималися" –0. 
5. 
СЛУХАЛИ:Інформацію про створення юридичної особи  публічного права – 
служби у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
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ВИСТУПИЛИ: Л.В.Баркова., Л.Ф. Шершень 

 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді затвердити створення юридичної особи  
публічного права – служби у справах дітей виконавчого комітету Гірської 
сільської ради 
ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –6. "проти" –0 . "утрималися" – 0. 
 
6. 
СЛУХАЛИ:Інформацію про несення змін до бюджету на 2020 рік 

Ремонт ДНЗ“Берізка”- 2 млн. грн. (спец.фонд) 
Водопровідно -каналізаційне обслуговування -49 тис.грн. (загальний фонд) 

Забезпечення діяльності пожежної охорони -20 500 тис.грн. (загальний фонд) 

Організація благоустрою ( ремонт освітлення) - 49тис.грн.  (загальний фонд) 

Придбання глибинного насосу – 35,2 тис. грн. (спец.фонд) 

Придбання автомобіля -600 тис.грн. (спец.фонд) 

ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк., Л.В.Баркова., Я.І. Чівільдєєва 
 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді затвердити внесення змін до бюджету на 
2020 рік 
 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –5. "проти" – 0. "утрималися"-1 - Т.В. Петрашенко  
 
7. 
СЛУХАЛИ:Інформацію про становлення надбавки за вислугу років 
сільському голові понад 5 років, 15 відсотків 

ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк., Л.В.Баркова 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді затвердити  встановлення надбавки за вислугу років 
сільському голові понад 5 років, 15 відсотків 

ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" – 6. "проти" –0."утрималися" –0 . 
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8. 
СЛУХАЛИ:Інформацію про затвердження лімітів водопостачання для 
абонентів ДП МА “ Бориспіль” 

ВИСТУПИЛИ:  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді затвердити ліміти водопостачання для 
абонентів ДП МА “ Бориспіль” 

 
ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –6 , "проти" –0   , "утрималися" – 0. 
 
9. 
СЛУХАЛИ:Інформацію про розгляд  заяв: 

Гомола К.Б.- виділити кошти згідно програми “Турбота” п.№ 14 - 10 000грн.   

(без урахування податків) 

Яременко А.А. ( на Куліненко А.О.) - виділити кошти згідно програми 
“Турбота” п.№ 14 - 10 000грн (без урахування податків) 

Брянцев М.О.-виділити кошти згідно програми  “Турбота” п.№ 8 -10 000грн. 
(без урахування податків) 

Білошицький  І.П.-  виділити кошти згідно програми “Турбота” п.№ 13 -
10 000грн. (без урахування податків) 

Кузнецов С.В.- виділити кошти згідно програми “Турбота” п.№ 18 - 5 000грн. 

(без урахування податків) 

ВИСТУПИЛИ:   Я.І. Чівільдєєва 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 6. "проти" –0. "утрималися" –0. 
 
Голова комісії           _____________Т.С. Гуменюк 
Заступник голови комісії       _____________Т.В.Петрашенко 
Секретар комісії                     _____________ О.О. Ничик 
Члени комісії                          _____________ Я. І.Чівільдєєва 
                                                 _____________ Г.В.Пекна 
                                                 _____________ І.В. Вошкулат 
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