
 
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 № 7 

засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 

 

від 29.01.2021р.  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: 

Начальник Фінансового відділу Гірської сільської ради — Баркова Л.В. 

 

Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Чайка О.І., Давидок С.О., 

Карбовський Д.Г. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд проекту рішення про затвердження програми “Добробут”. 

2. Пропозиції про внесення змін до рішення сільської ради “Про бюджет Гірської тери-

торіальної громади на 2021 рік.” 

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

денним комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

- Затвердити порядок денний комісії: 

 

1. Про розгляд проекту рішення про затвердження програми “Добробут”. 

2. Пропозиції про внесення змін до рішення сільської ради “Про бюджет Гірської тери-

торіальної громади на 2021 рік.” 

 

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

 

1. 



СЛУХАЛИ: Розглянули проекту програми “Добробут”, в якому запропоновано затвердити 4 

пункти, а саме: виплати заохочень: 1) зареєстрованим на території Гірської сільської ради 

особам, яким виповнилося 75, 80, 85, 90 і більше років .Один раз на рік на день народження 

(особи, котрі зареєстровані не менш 5 років на території Гірської сільської ради); 2) при наро-

дженні дитини; 3)  працівникам КП «Горянин» та КП «Мартусівка» за підсумками 2020 року; 

4) Преміювання подружніх пар, котрі прожили разом 50, 55, 60 років.   

ВИСТУПИЛИ:  Т.С. Гуменюк, Чівільдєєва Я.І. 

Обговорили з депутатами, що це не остаточна версія програми “Добробут”, в дану програму 

будуть внесені доповнення. 

ВИРІШИЛИ:  Взяти до відома. Винести на затвердження ради проект програми “Добробут”. 

 

2. 

СЛУХАЛИ:  Баркова Л.В. повідомила членів комісії про необхідність зменшення видатків за-

гального фонду бюджету на суму 780 000 грн. ( ТПКВКМБ 3710000 Відділ фінансів — 1.1.1. 

ТПКВКМБ 3710160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті   Києві), 

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах”, у тому числі КЕКВ 2210). В той же час, 

необхідно збільшити видатки загального фонду бюджету ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ 

КОМІТЕТ на суму 630 600 грн., з яких ТПКВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відпо-

відній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах”, у 

тому числі КЕКВ 2240 га суму 220 000 грн. та ТПКВКМБ 0214082 “Інші заходи в галузі куль-

тури і мистецтва” (видатки по програмі “Добробут”), у тому числі КЕКВ 2730 на суму 410 600 

грн. А також ТПКВКМБ 0610000 УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІА-

ЛЬНОГО ЗАХИСТУ на суму 150 000 грн.:  ТПКВКМБ 0610160 “Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах” 

(КЕКВ 2240) на суму 150 000 грн. 

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

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити пропозиції про внесення змін до рішення 

сільської ради “Про бюджет Гірської територіальної громади на 2021 рік.” 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

3. 
Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культур-

ного розвитку Т.С. Гуменюк 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 

 

 

 

 


