
 
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 №4 
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – 

економічного та культурного розвитку. 
 

від 11.12.2020 р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Т.С. Гуменюк 
Секретар: О.О. Ничик  
 
Присутні члени комісії: 
Я.І. Чівільдєєва, І.В.Вошкулат, Т.В Петрашенко, Г.В.Пекна  
 
Запрошені: 
Головний бухгалтер Гірської сільської ради, Л.В. Баркова, секретар ради, 
Л.Ф.Шершень, депутати Гірської сільської ради (С.Яременко, 
Д.Карбовський, В.Безпала, С.Давидок) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про сільський бюджет на 2021 рік  
2. Про внесення змін до рішення 50-ї сесії Ревненської сільської ради 

восьмого скликання від 20.12.2019 року №946-50-VIII « Про сільський 
бюджет на 2020 рік»  

3. Різне 

СЛУХАЛИ: Гуменюк Т.С., голову постійної комісії, яка ознайомила   
присутніх з  порядком  денним комісії: 

1. Про сільський бюджет на 2021 рік  
2. Про внесення змін до рішення 50-ї сесії Ревненської сільської ради 

восьмого скликання від 20.12.2019 року №946-50-VIII « Про 
сільський бюджет на 2020 рік»  

3. Різне 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок денний комісії:  

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



 
1.  
СЛУХАЛИ:  

Інформацію щодо планування бюджету на 2021 рік (додаток 1)  

ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк., Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:   

Рекомендувати раді прийняти рішення «Про сільський бюджет на 2021 
рік» ( додаток1) 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –5. "проти" –1 ( Пекна Г.В) . "утрималися" –0. 
 
2.  
СЛУХАЛИ:  

Інформацію про внесення до рішення 50-ї сесії Ревненської сільської ради 
восьмого скликання від 20.12.2019 року №946-50-VIII « Про сільський 
бюджет на 2020 рік»  

ВИСТУПИЛИ:  Т.С. Гуменюк., Л. Ф. Шершень 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді прийняти рішення  50-ї сесії Ревненської сільської 
ради восьмого скликання від 20.12.2019 року №946-50-VIII « Про 
сільський бюджет на 2020 рік»   

ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0. 
 
З.  
СЛУХАЛИ:  

Інформацію щодо  пропозиції С. Яременка, депутата Гірської сільської ради, 
про придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ-17-06,  яка 
призначена для цілорічного використання по утриманню міських доріг з 
твердим покриттям.  Машина служить для посипання доріг та тротуарів 
інертними матеріалами , також для очищення дорожнього полотна від снігу 
поворотним відвалом.  

ВИСТУПИЛИ:  С.Яременко 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді розглянути комерційну пропозицію щодо  
придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ-17-06,  що 
призначена для цілорічного використання по утриманню міських доріг 
з твердим покриттям.  Машина служить для посипання доріг та 



тротуарів інертними матеріалами , також для очищення дорожнього 
полотна від снігу поворотним відвалом. 
 

СЛУХАЛИ:  

Інформацію колективного звернення від представника ініціативної групи 
мешканців с. Ревного, Затишного, Грабажей Н.П про включення до бюджету 
Гірської сільської ради на 2021 рік  питань, що стосуються с. Ревне.  

ВИСТУПИЛИ:  Гуменюк Т.С., Пекна Г.В 

ВИРІШИЛИ: 
           Інформацію прийняти до відома  

Секретарю сільської ради, Л.Ф.Шершень надати відповідь на 
колективне звернення у строк, встановленим законом порядку на 
електронну адресу ( прохання заявника): Ngrabazej@gmail.com 
 

СЛУХАЛИ:  

Інформацію про звернення ТОВ «БФ СЕРВІС», про затвердження нового 
розрахунку тарифів за 1 Гкал на період з 01.12.2020 по плановим витратам на 
виробництво послуг централізованого постачання по підприємству ТОВ «БФ 
СЕРВІС» для інших споживачів 

ВИСТУПИЛИ:  Л.Ф.Шершень 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді затвердити нові розрахунки тарифів за 1 Гкал на період з 
01.12.2020 по плановим витратам на виробництво послуг централізованого 
постачання по підприємству ТОВ «БФ СЕРВІС» для інших споживачів 

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

СЛУХАЛИ:  

Інформацію про звернення О.Сапіцького, депутата Гірської сільської ради, 
про внесення змін до програми з розвитку фізичної культури та спорту. 

( Суму 50,000 змінити на 60,000) 

ВИСТУПИЛИ:  Л.В.Баркова 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді прийняти рішення про внесення  змін до Програми з 
розвитку фізичної культури та спорту ( суму 50,000 змінити на 60,000) 

 



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 
                                                 _____________І.В. Вошкулат 
                                                 _____________ Г.В.Пекна 
 
 
 
 
 


