
 
УКРАЇНА 

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

Київськоїобласті 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 
 

від 26.01.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
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: 
Секретар Гірської сільської ради — Шершень Л.Ф. 
 
Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Тютюн Я.І., Давидок С.О, 
Нерубайська І.М., Карбовський Д.Г. 
Житель с. Мартусівка — Розгон І.А 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд проектної документації на нове будівництво очисних споруд 
господарсько-побутових стічних вод за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. 
Ревне. 

2. Про виділення коштів КВЕД 2240 (обслуговування робочих програм, заправка 
картриджів, тощо) 

3. Про внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального захисту 
населення Гірської сільської ради “Турбота”. 

4. Звернення депутата Петрашенко Т. В.  
5. Про розгляд інших програм.  

 

СЛУХАЛИ: Гуменюк Т.С., голову постійної комісії, яка ознайомила  присутніх з  порядком  
денним комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 
- Затвердити порядок денний комісії: 

 



1. Про розгляд проектної документації на нове будівництво очисних споруд 
господарсько-побутових стічних вод за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. 
Ревне. 

2. Про виділення коштів (КВЕД 2240).  
3. Про внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення Гірської сільської ради “Турбота”. 

4. Звернення депутата Петрашенко Т. В.  
5. Про розгляд інших програм.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –6 , "проти" –0  , "утрималися" –0. 
 
1. 
СЛУХАЛИ: Пекна Г.В. повідомила членів комісії про наявність позитивного експертного 
звіту щодо розгляду проектної документації на нове будівництво очисних споруд 
господарсько-побутових стічних вод за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Ревне. 

ВИСТУПИЛИ:  Т.С. Гуменюк, Пекна Г.В. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити проектну документацію на нове будівництво 
очисних споруд господарсько-побутових стічних вод за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н., с. Ревне. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0  
 
2. 
СЛУХАЛИ: Баркова Л.В. повідомила членів комісії про необхідність виділення коштів по 
КВЕД 2240, зокрема для придбання та супровід робочих програм, заправка картриджів, 
обслуговування мережі “Хмара” та інше, що стосується забезпечення робочого процесу  
Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

ВИСТУПИЛИ:  Баркова Л.В., Т.С. Гуменюк, Давидок С.О.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти  в сумі 150 000 грн.  (КВЕД 2240) 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 1 (Ничик О.О.) 
 

3. 

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”, із змінами та доповненнями, запропонованими на попередньому 
засіданні постійної комісії та керівництвом Гірської сільської ради. Крім того, Шершень Л.Ф. 
та Чівільдєєва Я.І. запропонували розширити коло суб'єктів, які мають право отримати 



допомогу згідно  програми “Турбота”, а саме додати: працівників дошкільних навчальних 
закладів та загальноосвітніх шкіл Гірської сільської ради (с. Гора, с. Мартусівка,  с. Ревне,    с. 
Затишне). 
 
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. 
 
4. 
СЛУХАЛИ: Інформацію про звернення депутата Петрашенко Т.В. № 205-02-28-21 від 
26.01.2021 щодо внесення програми “Турбота” певні категорії населення для виплати 
грошової допомоги. 

ВИСТУПИЛИ:  Петрашенко Т.В., Розгон І. розповіли про те, що серед громади викликало 
великий резонанс не внесення до програми “Турбота” такі категорії населення для виплати 
матеріальної допомоги: воїни ООС, учасники бойових дій, учасники та вдови учасників      
ліквідації аварії на ЧАЕС.   

Шершень Л.Ф. доповіла про те, що вищевказані пільгові категорії населення внесенні до 
інших програм Гірської сільської ради, які повинні бути затверджені рішенням Гірської 
сільської ради, зокрема для воїнів ООС, учасників бойових дій грошові виплати передбачені 
в проекті програми “Соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян, які визнані 
бійцями добровольцями та членів їх сімей”, а для  учасників та вдов учасників ліквідації 
аварії на ЧАЕС грошові виплати передбачені в проекті програми “Добробут”.  

Крім того, Шершень Л.Ф. повідомила присутніх членів комісії, що для  вказаних вище 
категорій населення завжди були передбачені грошові виплати в програмах Гірської сільської 
ради, зокрема в 2015-2020 роках. А тому при розробці проектів програм “Соціальної 
підтримки учасників бойових дій, громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх 
сімей” та “Добробут” на 2021-2025 роки , такі категорії були включені автоматично.  

ВИРІШИЛИ:  
Прийняти до відома звернення Петрашенко Т.В. 
 
5. 

СЛУХАЛИ:  

Про проект програми “Соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян, які визнані 
бійцями добровольцями та членів їх сімей”  
ВИСТУПИЛИ: Т.С. Гуменюк, Шершень Л.Ф., Петрашенко Т.В., Чівільдєєва Я.І. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Винести на затвердження ради проект програми “Соціальної підтримки учасників бойових 
дій, громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей”. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –6. "проти" –0 . "утрималися" –0. 
 
5. 



СЛУХАЛИ:  

Проект програми “Забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до 
державних, релігійних і місцевих свят  на території Гірської сільської ради”.  
ВИСТУПИЛИ:  Шершень Л.Ф., Давидок С.О., Карбовський Д.Г. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Прийняти до відома. 

 
6. 
Секртар постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 
культурного розвитку Я.І. Чівільдєєва закрила засіданні комісії. 

 

Голова комісії    _____________Т.С. Гуменюк 
Заступник голови комісії       _____________Т.В.Петрашенко 
Секретар комісії                     _____________ Я. І.Чівільдєєва 
Члени комісії                          _____________ О.О. Ничик 
                                                 _____________ Г.В.Пекна 
                                                 _____________ І.В. Вошкулат 
 
 
 
 


