
 
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 № 8 

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

культурного розвитку. 

 

від 16.02.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  

 

Голова засідання: Т.С. Гуменюк 

Секретар: Чівільдєєва Я.І. 

 

Присутні члени комісії: 

О.О. Ничик, І.В.Вошкулат, Т.В Петрашенко  

Відсутні члени комісії: Пекна Г.В. 

 

Запрошені: 

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

 

Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Шершень Л.Ф., Тютюн Я.І., 

Яременко С.В. 

Житель с. Мартусівка — Розгон І. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 

1. Про розгляд проекту рішення “Про виплату коштів згідно програми 

соціального забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської ради 

“Турбота” на 2021-2025 р.р.” 

2. Виділення коштів по програмі  соціального забезпечення та соціального захисту 

населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р. згідно п. 13.  

3. Клопотання директора КП “Горянин” Ганжи О.М. щодо преміювання працівників 

комунальних підприємств.  

4. Преміювання до Міжнародного жіночого дня 8 березня працівників Ревнівської 

МАЗПСМ, Гірської МАЗПСМ, ФАП с. Мартусівка,  КП “Горянин”, КП “Мартусівка”, 

Київської міської дирекції  АТ “Укрпошта” (с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне). 

5. Виділення коштів для здійснення виплати Учаснику бойових дій Шевченку О.В. до 14 

жовтня 2020 р. 

6. Внесення змін в програму “Соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян, 

які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей”.  

7. Розгляд клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 

захисту населення Плахотнюк О.М. щодо необхідності відшкодування Гірській 

сільській раді коштів Воронківською ОТГ, Пристоличною ОТГ, Бориспільською 

міською радою на підвіз учнів та харчування учнів пільгових категорій.  



8. Виділення коштів Управлінню Житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва.  

9. Клопотання спеціаліста-інспектора з благоустрою Карпенко О.Д. від 07.12.2020.  

10. Клопотання директора Ревнівської школи Білощицької В.І. № 196 від 04.12.2020. 

11. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення Плахотнюк О.М. від 04.02.2021 № 06-05-36.  

12. Поповнення фонду заробітної плати працівникам шкіл Гірської сільської ради та 

працівникам Ревнівського відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового перебування. 

13. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення Плахотнюк О.М. від 16.02.2021 № 01-18-26.  

14. Виділення коштів Виконавчому комітету Гірської сільської ради. 

15. Виділення коштів на реалізацію проекту будівництва парку “Ошитківський”. 

16. Надання субвенції Пристоличній сільській раді. 

17. Клопотання директора КП “Горянин” Ганжи О. про виділення коштів для поповнення 

статутного фонду КП “Горянин”. 

18. Виділення коштів Управлінню ЖКГ та КБ для замовлення проекту капітального 

ремонту фасаду ЗДО “Барвінок”. 

19. Виділення коштів для погашення заборгованості по оплаті за електропостачання КП 

“Горянин”. 

 

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 виплату коштів згідно програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської ради “Турбота” на 

2021-2025 р.р.” 

2. Виділення коштів по програмі  соціального забезпечення та соціального захисту 

населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р. згідно п. 13.  

3. Клопотання директора КП “Горянин” Ганжи О.М. щодо преміювання працівників 

комунальних підприємств.  

4. Преміювання до Міжнародного жіночого дня 8 березня працівників Ревнівської 

МАЗПСМ, Гірської МАЗПСМ, ФАП с. Мартусівка,  КП “Горянин”, КП “Мартусівка”, 

Київської міської дирекції  АТ “Укрпошта” (с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне). 

5. Виділення коштів для здійснення виплати Учаснику бойових дій Шевченку О.В. до 14 

жовтня 2020 р. 

6. Внесення змін в програму “Соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян, 

які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей”.  

7. Розгляд клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 

захисту населення Плахотнюк О.М. щодо необхідності відшкодування Гірській 

сільській раді коштів Воронківською ОТГ, Пристоличною ОТГ, Бориспільською 

міською радою на підвіз учнів та харчування учнів пільгових категорій.  

8. Виділення коштів Управлінню Житлово-комунального господарства та капітального 

будівництва.  

9. Клопотання спеціаліста-інспектора з благоустрою Карпенко О.Д. від 07.12.2020.  

10. Клопотання директора Ревнівської школи Білощицької В.І. № 196 від 04.12.2020. 



11. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення Плахотнюк О.М. від 04.02.2021 № 06-05-36.  

12. Поповнення фонду заробітної плати працівникам шкіл Гірської сільської ради та 

працівникам Ревнівського відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового перебування. 

13. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення Плахотнюк О.М. від 16.02.2021 № 01-18-26.  

14. Виділення коштів Виконавчому комітету Гірської сільської ради. 

15. Виділення коштів на реалізацію проекту будівництва парку “Ошитківський”. 

16. Надання субвенції Пристоличній сільській раді. 

17. Клопотання директора КП “Горянин” Ганжи О. про виділення коштів для поповнення 

статутного фонду КП “Горянин”. 

18. Виділення коштів Управлінню ЖКГ та КБ для замовлення проекту капітального 

ремонту фасаду ЗДО “Барвінок”. 

19. Виділення коштів для погашення заборгованості по оплаті за електропостачання КП 

“Горянин”. 

 

 

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

 

1.  
СЛУХАЛИ: Про розгляд проекту рішення “Про виплату коштів згідно програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-

2025 р.р.” 

ВИСТУПИЛИ: Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. яка доповіла, що  у зв’язку з 

неможливістю реалізації Програми соціального забезпечення та соціального захисту 

населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Гірської сільської 

ради № 131-4-VІІ від 28.01.2016 року (зі змінами), потрібно прийняти окреме рішення за 

заявами на матеріальну допомогу, які надійшли до Гірської сільської ради в період жовтень-

грудень 2020 року. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді, як виключення, надати матеріальну допомогу відповідно 

до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 

території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки:  

1) пункт 16 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» 

на 2021-2025 роки: - Михай Чернявці Дмитрівні виплатити кошти в сумі 40 000,00 грн. 

(Сорок тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Зіневич Олені Анатоліївні виплатити 

кошти в сумі 60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - 

Волкович Яні Олександрівні виплатити кошти в сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 

коп.) без урахуванням податків; - Петрунь Марині Миколаївні виплатити кошти в сумі 20 

000,00 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Христенко Тамілі 

Володимирівні виплатити кошти в сумі 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) без 

урахуванням податків; - Тищенко Оксана Олександрівна виплатити кошти в сумі 40 000,00 

грн. (Сорок тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 2) пункт 14 таблиці розрахунку 

надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: - Силенко 

Олександру Вікторовичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) 

без урахуванням податків; - Бондарю Володимиру Григоровичу виплатити кошти в сумі 10 

000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Чайці Сергію Дмитровичу 



виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - 

Ляшенко Борису Михайловичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 

коп.) без урахуванням податків; - Спасенко Юлії Миколаївні виплатити кошти в сумі 10 

000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Романенко Марія 

Миколаївна виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без 

урахуванням податків. 3) пункт 3 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: - Ковалевському Олександру Павловичу виплатити 

кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - 

Ковалевській Марії Петрівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) 

без урахуванням податків; - Давидку Олегу Павловичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Панченку Григорію Михайловичу 

виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 

4) пункт 9 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» на 

2021-2025 роки: - Матвієнко Тетяні Федорівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Мазур Олені Вініамінівні виплатити кошти в 

сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 5) пункт 15 таблиці 

розрахунку надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: - 

Тименко Людмилі Олексіївні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 

коп.) без урахуванням податків; - Шорічевій Ларисі Георгіївні виплатити кошти в сумі 10 

000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Ярмак Надії Гергіївні 

виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 

6) пункт 17 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» 

на 2021-2025 роки: - Потоцькому Василю Васильовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Король Вірі Степанівні виплатити 

кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Ковалю 

Сергію Кириловичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без 

урахуванням податків; - Москаленко Олені Олександрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 

грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Квік Анжелі Майерівні виплатити 

кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Галкіній 

Тетяні Іванівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без 

урахуванням податків; - Бойко Галині Дмитрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Науменко Олені Григорівні виплатити кошти в 

сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Бабишкіну Дмитру 

Володимировичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без 

урахуванням податків; - Міхаю Дедону Моркановичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Куліненку Юрію Олексійовичу 

виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 7) 

пункт 1 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» на 

2021-2025 роки: - Гриві Аллі Карлівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 

00 коп.) без урахуванням податків; - Василенко Людмилі Іванівні виплатити кошти в сумі 5 

000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Батечко Олені Петрівні 

виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - 

Михальцовій Ганні Данилівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без урахуванням податків; - Гущі Вікторії Вікторівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Голяці Тетяні Павлівні виплатити 

кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Яцюті 

Тамарі Олексіївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без 

урахуванням податків; - Столярчук Ользі Миколаївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Сові Ларисі Семенівні виплатити 

кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 8) пункт 18 

таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» на 2021-2025 

роки: - Петлицькій Любов Дмитрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 



00 коп.) без урахуванням податків; - Бондар Галині Петрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 

грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Бабію Володимиру Степановичу 

виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 9) 

пункт 2 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» на 

2021-2025 роки: - Шевченко Олексій Васильович виплатити кошти в сумі 500,00 грн. 

(П’ятсот грн. 00 коп.) без урахуванням податків;  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

2. 

СЛУХАЛИ:  Виділення коштів по програмі  соціального забезпечення та соціального 

захисту населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р. згідно п. 13. 

ВИСТУПИЛИ:  Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. і доповіла, що до Гірської 

сільської ради надійшло 8 заяв від літніх людей, які знаходяться в складному матеріальному 

становищі. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити матеріальну допомогу по 10 000 грн. (без 

урахування ПДВ) на кожного: 

- Леоновій Вірі Дмитрівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) 

без урахуванням податків; - Сало Таїсії Лаврентіївні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Мовсесян Катерині Вікторівні 

виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - 

Білошицькому івану Петровичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 

коп.) без урахуванням податків; - Братусь Ганні Григорівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 

грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - Вошкулату Миколі Івановичу 

виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; - 

Олешку Анатолію Івановичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 

коп.) без урахуванням податків; - Краснобаю Олегу Вячеславовичу виплатити кошти в сумі 

10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

3. 
 

СЛУХАЛИ:  Клопотання директора КП “Горянин” Ганжи О.М. щодо преміювання 

працівників комунальних підприємств.  

ВИСТУПИЛИ:  Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що до Гірської 

сільської ради надійшло клопотання Ганжи О.М. щодо преміювання працівників 

комунальних підприємств, які були залучені до прибирання снігу на території Гірської ОТГ. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити  премію працівникам (згідно списку (22 

працівника), поданого директором) по 5 000 грн. (без урахування ПДВ). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

4. 



 

СЛУХАЛИ:  Преміювання до Міжнародного жіночого дня 8 березня працівників Ревнівської 

МАЗПСМ, Гірської МАЗПСМ, ФАП с. Мартусівка,  КП “Горянин”, КП “Мартусівка”, 

Київської міської дирекції  АТ “Укрпошта” (с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне). 

ВИСТУПИЛИ:  Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що до Гірської 

сільської ради надійшли клопотання керівників вищевказаних закладів, а також від старости 

с.Мартусівка Семенюк Л., старости с. Ревне, с. Затишне Байчас В.  Із проханням преміювати 

працівників Ревнівської МАЗПСМ, Гірської МАЗПСМ, ФАП с. Мартусівка,  КП “Горянин”, 

КП “Мартусівка”, Київської міської дирекції  АТ “Укрпошта” (с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне) 

до Міжнародного жіночого дня 8 березня.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді преміювати працівників жінок Ревнівської МАЗПСМ, 

Гірської МАЗПСМ, ФАП с. Мартусівка,  КП “Горянин”, КП “Мартусівка”, Київської міської 

дирекції  АТ “Укрпошта” (с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне) в сумі по 3 000 грн. (без 

урахування ПДВ) кожному.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

5. 
 

СЛУХАЛИ:  Виділення коштів для здійснення виплати Учаснику бойових дій Шевченку О.В. 

до 14 жовтня 2020 р. 

ВИСТУПИЛИ:  Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що за 

випадковими обставинами жителю с. Гора учаснику бойових дій Шевченку О.В. не було 

нараховано премію до 14 жовтня 2020 р., у зв'язку з чим виникла необхідність здійснити дану 

виплату. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати секретарю Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. підготувати 

подання на виплату Учаснику бойових дій Шевченку О.В. в сумі 1 000 грн. (без урахування 

ПДВ). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

6. 
 

СЛУХАЛИ:  Внесення змін в програму “Соціальної підтримки учасників бойових дій, 

громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей”. 

ВИСТУПИЛИ:  Секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що до п. 3 

необхідно внести зміни, а саме доповнити даний пункт “в разі відсутності банківського 

рахунку заява на отримання коштів готівкою”. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити відповідні зміни. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 



 

7. 
 

СЛУХАЛИ: Розгляд клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення Плахотнюк О.М. щодо необхідності відшкодування Гірській 

сільській раді коштів Воронківською ОТГ, Пристоличною ОТГ, Бориспільською міською 

радою на підвіз учнів та харчування учнів пільгових категорій.  

ВИСТУПИЛИ:  Начальник управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення Плахотнюк О.М. доповіла, що виникла необхідність у відшкодування коштів на 

підвіз учнів та харчування учнів пільгових категорій  Воронківської ОТГ (209 756 грн. - 

підвіз учнів, 130 495 грн. (харчування), Пристоличної ОТГ (19 772, 10 грн. (харчування), 

Бориспільської міської ради (7 908,84 грн. (харчування) , які навчаються в Гірській ЗОШ. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати сільському голові звернутися до голів Воронківської ОТГ, 

Пристоличної ОТГ, Бориспільської міської ради з відповідними листами про надання 

субвенції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

8. 
 

СЛУХАЛИ: Виділення коштів Управлінню Житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва. 

ВИСТУПИЛИ:  секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що надійшло 

клопотання від начальника управління Жили В. із проханням виділити додаткові кошти на: 

утримання зелених насаджень, на поточний ремонт водопровідної мережі, на капітальний 

ремонт водопровідної мережі, на облаштування пожежних резервуарів.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити Управлінню Житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва грошові кошти: на  утримання зелених насаджень в 

сумі 3 700 000 грн., на поточний ремонт водопровідної мережі 300 000 грн., на капітальний 

ремонт водопровідної мережі 300 000 грн., на облаштування пожежних резервуарів 300 000 

грн., а також 100 000 грн. на комп'ютерну техніку.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

9. 
 

СЛУХАЛИ: Клопотання спеціаліста-інспектора з благоустрою Карпенко О.Д. від 07.12.2020. 

ВИСТУПИЛИ:  секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що є необхідність 

в закупівлі контейнерів для збору/утилізації відпрацьованих батарейок, люмінесцептних 

ламп, ртутних термометрів. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти в сумі 49 000 грн. на закупівлю 

контейнерів для збору/утилізації відпрацьованих батарейок, люмінесцептних ламп, ртутних 

термометрів. 



 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

10. 
 

СЛУХАЛИ: Клопотання директора Ревнівської школи Білощицької В.І. № 196 від 04.12.2020. 

ВИСТУПИЛИ:  секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що до Гірської 

сільської ради надійшло клопотання директора Ревнівської школи Білощицької В.І.  із 

проханням закупити закупити комп'ютерну техніку  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити Ревнівській школі кошти в сумі 49 000 грн. на 

закупівлю компютерної техніки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

11. 
 

СЛУХАЛИ: Клопотання Плахотнюк О.М. від 04.02.2021 № 06-05-36. 

ВИСТУПИЛИ:  Начальник управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення Плахотнюк О.М. доповіла, що виникла необхідність у закупівлі комп'ютерної 

техніки  на суму 104 000 грн.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти управлінню гуманітарного розвитку та 

соціального захисту населення  в сумі 104 000 грн. на закупівлю комп'ютерної техніки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0. 

 

12. 
 

СЛУХАЛИ: Поповнення фонду заробітної плати працівникам шкіл Гірської сільської ради 

та працівникам Ревнівського відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового перебування. 

ВИСТУПИЛИ:  Баркова Л.В. доповіла, що є необхідність в поповненні фонду заробітної 

плати для виплати премії працівникам шкіл Гірської сільської ради (в сумі 618 900 грн.) та 

працівникам Ревнівського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

перебування (в сумі 146 400 грн.).  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти для поповнення фонду заробітної плати 

для виплати премії працівникам шкіл Гірської сільської ради (в сумі 618 900 грн.) та 

працівникам Ревнівського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

перебування (в сумі 146 400 грн.).  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 



"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

13. 
 

СЛУХАЛИ: Клопотання Плахотнюк О.М. від 16.02.2021 № 01-18-26. 

ВИСТУПИЛИ:  Начальник управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення Плахотнюк О.М. доповіла, що у зв'язку із створенням Гірського комунального 

закладу позашкільної освіти “СТАРТ New G”  виникла необхідність у виділенні коштів на 

фінансування діяльності вищезазначеного закладу відповідно до проекту штатного розпису. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти для фінансування діяльності Гірського 

комунального закладу позашкільної освіти “СТАРТ New G”  в сумі 499 671 грн.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

14. 
 

СЛУХАЛИ: Виділення коштів Виконавчому комітету Гірської сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ:  секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла, що виникла 

необхідність в закупівлі орг. техніки для Виконавчого комітету Гірської сільської ради  на 

суму 130 000 грн. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити Виконавчому комітету Гірської сільської ради 

кошти в сумі 130 000 грн.на закупівлю орг. техніки. для фінансування діяльності Гірського 

комунального закладу позашкільної освіти “СТАРТ New G”  в сумі 499 671 грн.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

15. 
 

СЛУХАЛИ: Виділення коштів на реалізацію проекту будівництва парку “Ошитківський”. 

ВИСТУПИЛИ:  секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. та начальник Фінансового 

відділу Гірської сільської ради Баркова Л.В. доповіли про необхідність виділення коштів в 

сумі 1 300 000 грн. для реалізації проекту будівництва парку “Ошитківський”. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити коштів в сумі 1 300 000 грн. для реалізації 

проекту будівництва парку “Ошитківський”. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

16. 
 

СЛУХАЛИ: Надання субвенції Пристоличній сільській раді. 



ВИСТУПИЛИ:  начальник Фінансового відділу Гірської сільської ради Баркова Л.В. 

доповіла про необхідність відшкодування коштів Пристоличній сільській раді в сумі 740 000 

грн. на навчання в Щасливській музичній школі дітей Гірської сільської ради.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти в сумі 740 000 грн.  для надання субвенції 

Пристоличній сільській раді на навчання в Щасливській музичній школі дітей Гірської 

сільської ради.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

17. 
 

СЛУХАЛИ: Клопотання директора КП “Горянин” Ганжи О. про виділення коштів для 

поповнення статутного фонду КП “Горянин”. 

ВИСТУПИЛИ:  начальник Фінансового відділу Гірської сільської ради Баркова Л.В. 

доповіла про надходження до Гірської сільської ради клопотання директора КП “Горянин” із 

проханням  поповнити статутний фонд підприємства для закупівлі техніки необхідної для 

підтримання благоустрою на всій території Гірської сільської ради.  Необхідність закупівлі 

техніки також була аргументована депутатом Гірської сільської ради Яременком С.В. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді прийняти рішення про поповнення статутного фонду КП 

“Горянин” в сумі 1 200 000 грн. для закупівлі техніки.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

18. 
 

СЛУХАЛИ: Виділення коштів Управлінню ЖКГ та КБ для замовлення проекту капітального 

ремонту фасаду ЗДО “Барвінок”. 

ВИСТУПИЛИ:  Гуменюк Т.С. повідомила присутніх про необхідність заміни фасаду ЗДО 

“Барвінок”. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді прийняти рішення про виділення коштів Управлінню 

ЖКГ та КБ для замовлення проекту капітального ремонту фасаду ЗДО “Барвінок” в сумі 49 

900 грн.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

19. 
 

СЛУХАЛИ: Виділення коштів для погашення заборгованості по оплаті за 

електропостачання КП “Горянин”. 

ВИСТУПИЛИ:   секретар Гірської сільської ради Шершень Л.Ф. доповіла про необхідність 

виділення коштів для погашення заборгованості по оплаті за електропостачання КП 



“Горянин” відповідно до п. 4 програми “Фінансової підтримки комунального підприємства 

“Горянин”. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді прийняти рішення про виділення коштів для погашення 

заборгованості по оплаті за електропостачання КП “Горянин” відповіднодо п. 4 програми 

Фінансової підтримки комунального підприємства “Горянин” в сумі 50 000 грн.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

20. 

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку Т.С. Гуменюк закрила засідання комісії. 

 

Голова комісії               _____________Т.С. Гуменюк 

Заступник голови комісії       _____________Т.В.Петрашенко 

Секретар комісії                     _____________ Я. І.Чівільдєєва 

Члени комісії                          _____________ О.О. Ничик 

                                                 _____________ І.В. Вошкулат 

 

 

 

 


