
 
УКРАЇНА 

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

Київськоїобласті 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – 

економічного та культурного розвитку. 
 

від 16.01.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5 
 
ІІ засідання 
 
Голова засідання: Т.С. Гуменюк 
Секретар: Чівільдєєва Я.І. 
 
Присутні члени комісії: 
О.О. Ничик, І.В.Вошкулат, Г.В. Пекна, Т.В Петрашенко 
 
Запрошені: 
Голова Гірської сільської ради — начальник відділу правового  та  кадрового  
забезпечення — Ливчук О.В. 
 
Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Яременко С.В., 
Тютюн Я.І., Давидок С.О, Бідненко Т.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд заяв громадян. 

 

СЛУХАЛИ: Гуменюк Т.С. запропонувала внести зміни до порядку денного: 1. 
Обрання секретарем постійної комісії; 2. Внесення змін до програми 
соціального забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської 
ради “Турбота”. 
 
ВИРІШИЛИ: 
- Затвердити порядок денний комісії: 

1. Обрання секретарем постійної комісії 

2. Внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального 
захисту населення Гірської сільської ради “Турбота” 



3. Про розгляд заяв громадян. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –6 , "проти" –0  , "утрималися" –0. 
 
 
 
1. 
СЛУХАЛИ: Гуменюк Т.С. запропонувала обрати секретарем постійної комісії  
Чівільдєєву Я.І. 

ВИСТУПИЛИ:  Т.С. Гуменюк. 

ВИРІШИЛИ: 
Обрати секретарем постійноїкомісії з питань бюджету, фінансів, соціально – 
економічного та культурного розвитку Чівільдєєву Я.І. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 1 (Чівільдєєва Я.І.), «не голосували” - 
1 (Ничик О.О.) 
 

2. 

СЛУХАЛИ: 

Внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального захисту 
населення         Гірської сільської ради “Турбота”. 

ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк, яка ознайомила всіх присутніх з проектом 
оновленої версії програми “Турбота”, в якій, зокрема, а) виключено пункт, що 
передбачає допомогу, у зв'язку із витратами денного стаціонару, б) збільшена 
виплата для онкохворих 1-2 стадії, в) стаціонарне лікування передбачено одним 
пунктом, г) додано п. 19 “допомога при народженні дитини”. 
Пекна Г. В. запропонувала до п. 14 (нової редакції програми) додати операцію, 
що передбачає ампутацію кінцівок. 
Давидок С.О. нагадала про існуючу думку між депутатами щодо виключення з 
програми підпункту в) п. 3.4., з чим присутні члени комісії погодилися. 
Чівільдєєва Я.І. запропонувала в пункті 13 (нової редакції програми) поставити 
суму від 5000  грн. До 10000 грн. , а також при наданні допомоги за цим пунктом 
враховувати фізичний стан  претендента на дану виплату. 
Яременко С.В. запропонував виключити з програми “Турбота” додаток № 2 — 
акт обстеження матеріально-побутових умов. В свою чергу, Гуменюк Т.С. 
запропонувала замість акту додавати до заяви довідку форми № 3. Депутатів 
Яременка С. та Гуменюк Т.С. підтримали депутати Вошкулат І.В., Петрашенко 
Т.В. Депутати Чівільдєєва Я.І, Ничик О.О. висловилися за те, щоб додаток № 2 



залишити, однак замінити його форму попереднього акту обстеження. Пекна 
Г.В. висловилася за залишення додатку № 2, а також підтримала внести до 
переліку документів, які подаються до заяви -  довідку форми № 3. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
Винести на затвердження ради нову редакцію програми соціального 
забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської ради 
“Турбота” із доповненнями та поправками, які були обговорені членами комісії 
та присутніми депутатами. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –6. "проти" –0 . "утрималися" –0. 
 
3. 
СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян. 

ВИСТУПИЛИ:  Т.С. Гуменюк. запропонувала рекомендувати керівництву 
ради винести на розгляд Виконавчого комітету Гірської сільської ради питання 
про створення комісії по     розгляду заяв про надання матеріальної допомоги 
із наступним складом членів комісії: представник з відділу  правового  та  
кадрового  забезпечення, медичний працівник, представник з  відділу 
бухгалтерського  обліку, звітності та закупівлі, представник з управління 
гуманітарного розвитку та соціального захисту. Крім того, Т.С. Гуменюк 
довела  до відома присутніх про те, що до Гірської сільської ради надійшло 
більше 70 заяв громадян на матеріальну допомогу, у зв'язку з чим вважає за 
необхідне рекомендувати новоствореній комісії розглянути дані заяви у строк, 
визначений законодавством України. 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати Виконачому комітету Гірської сільської ради створити комісію 
по розгляду заяв про надання матеріальної допомоги із наступним складом 
членів комісії: представник відділу  правового  та  кадрового  забезпечення, 
медичний працівник, представник фінансового відділу Виконавчого комітету 
Гірської сільської ради, представник з управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту. Також, враховуючи наведене, питання № 3 порядку 
денного залишити без розгляду. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0. 
 
4. 
Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного 
та культурного розвитку Т.С. Гуменюк закрила друге засіданні комісії. 

 



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 
 
 
 
 


