
 
УКРАЇНА 

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

Київськоїобласті 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 
 

від 15.03.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Т.С. Гуменюк 
Секретар: Чівільдєєва Я.І. 
 
Присутні члени комісії: 
 І.В.Вошкулат, Т.В Петрашенко  
Відсутні члени комісії: Пекна Г.В., О.О. Ничик 
 
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., Узварик В.  
Житель с. Мартусівка — Розгон І. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
1. Розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги.  

2. Про внесення змін до програми “Добробут”: виплати до 26 квітня, маршрут автобуса, 
компенсація за навчання. Виділення коштів по програмі  соціального забезпечення та 
соціального захисту населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р. 
згідно п. 13.  

3. Про внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального захисту 
населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р.: зауваження Орел І.; 
виплата по реабілітації.  

4. Про виплату коштів згідно програми “Добробут”. 
5. Про замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

приміщення ФАПу в с. Мартусівка Бориспільського району Київської області.  
6. Про внесення змін в структуру Виконавчого комітету  Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області.  
7. Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників Управління 

гуманітарного розвитку та соціального захисту Виконавчого комітету  Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області.  



8. Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників Управління 
Житлово-комунального господарства та капітального будівництва Виконавчого 
комітету  Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.  

9. Про прийняття майна до територіальної громади  Гірської сільської ради. 
10. Списання продуктів харчування. 
11. Вступ до Київської агломерації. 
12. Пропозиції 18.03.2021. 

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

 
1. Про внесення змін до програми “Добробут”: виплати до 26 квітня, маршрут автобуса, 

компенсація за навчання. Виділення коштів по програмі  соціального забезпечення та 
соціального захисту населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р. 
згідно п. 13.  

2. Про внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального захисту 
населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р.: зауваження начальника 
служби у справах сім'ї та дітей - Орел І.; виплата по реабілітації.  

3. Про виплату коштів згідно програми “Добробут”. 
4. Про замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

приміщення ФАПу в с. Мартусівка Бориспільського району Київської області.  
5. Про внесення змін в структуру Виконавчого комітету  Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області.  
6. Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників Управління 

гуманітарного розвитку та соціального захисту Виконавчого комітету  Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області.  

7. Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників Управління 
Житлово-комунального господарства та капітального будівництва Виконавчого 
комітету  Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.  

8. Про прийняття майна до територіальної громади  Гірської сільської ради. 
9. Списання продуктів харчування. 
10. Вступ до Київської агломерації. 
11. Пропозиції 18.03.2021. 
12. Розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги.  

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –4 , "проти" –0  , "утрималися" –0. 
 
1.  
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми “Добробут”. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про необхідність внесення 
змін до програми “Добробут”, а саме доповнити програму пунктом, який передбачає виплату 
учасникам ліквідації Чорнобильській АЕС І-ІІІ категорій, дітям, які мають посвідчення (до 
16 років), вдовам ліквідаторів, потерпілим та евакуйованим з зони відчуження до 26 квітня.  



ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити відповідні зміни. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
2. 
СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до програми “Добробут”. 

ВИСТУПИЛИ:   Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про необхідність внесення 
змін до програми “Добробут”, а саме доповнити програму пунктом, який передбачає 
компенсацію витрат на маршрутне таксі № 23 сполучення м. Бориспіль — с. Затишне           
( с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне)  у розмірі 6 000 грн. на місяць. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити відповідні зміни. Секретарю сільської ради 
Шершень Л.Ф. підготовути проект рішення.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
3. 
 
СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до програми “Добробут”. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про необхідність внесення 
змін до програми “Добробут”, а саме доповнити програму пунктом, який передбачає витрати 
на навчання для обдарованої дитини з інвалідністю у розмірі 20 000 грн.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити відповідні зміни. Секретарю сільської ради 
Шершень Л.Ф. підготовути проект рішення.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
4. 
 
СЛУХАЛИ:  Виділення коштів по програмі розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення «Добробут». 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про необхідність виділення 
коштів згідно пункту 4 програми розвитку освіти, культури та медичного забезпечення 
населення «Добробут» на 2021-2025 роки , який передбачає виплату премії подружнім парам, 
які прожили разом 50, 55, 60 років. Секретар комісії Чівільдєєва Я.І. доповіла, що цим парам 
с. Гора не було здійснено виплати у 2020 році, хоча програма попередніх років дані виплати 
передбачала, а тому, як виключення, необхідно надати премії таким парам-ювілярам. 
Загальна сума витрат 17 400 грн. (з урахуванням податків). 

ВИРІШИЛИ:  Як виключення, в рамках цього рішення, відповідно до п. 4 Програми 
розвитку освіти, культури та медичного забезпечення населення «Добробут» на 2021-2025 
роки надати премії подружнім парам села Гора, котрі  прожили разом 50-55-60 років, а саме: 

- Поляруш Микола Олексійович, Поляруш Поліна Тимофіївна 60 років  - в сумі     2 000 
грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) без урахування податків; 



- Давидок Микола Павлович, Давидок Тетяна Андріївна 55 років -  в сумі 2 000 грн. (дві 
тисячі гривень 00 коп.) без урахування податків; 

- Ярмак Іван Данилович Ярмак Галина Василівна 55 років — в сумі 2 000 грн. (дві 
тисячі гривень 00 коп.) без урахування податків; 

- Шкляр Петро Якович, Шкляр Марія Василівна 55 років -  в сумі 2 000 грн. (дві тисячі 
гривень 00 коп.) без урахування податків; 

- Бойко Микола Якович, Бойко Галина Дмитрівна 50 років -  в сумі 2 000 грн. (дві тисячі 
гривень 00 коп.) без урахування податків; 

- Ралко Анатолій Юхимович, Ралко Катерина Іванівна 50 років — в сумі 2 000 грн. (дві 
тисячі гривень 00 коп.) без урахування податків; 

- Арендар Микола Олександрович, Арендар Ольга Олександрівна 50 років - в сумі          
2 000 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) без урахування податків. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–3.  "проти"–0.  "утрималися"- Петрашенко Т.В. , “не голосували” - 0 
 
5. 
 
СЛУХАЛИ:  Виділення коштів по програмі розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення «Добробут». 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про необхідність виділення 
коштів по програмі “Добробут” , а саме виплати до 9 травня в сумі 435 грн. та відповідно до 
26 квітня в сумі 133 000 грн.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти згідно програми “Добробут” до 9 травня 
в сумі 435 грн. та відповідно до 26 квітня в сумі 133 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 

6. 
 
СЛУХАЛИ: Внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального захисту 
населення Гірської сільської ради “Турбота” на 2021-2025 р.р.  

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла, що начальником служби у справах  
сім'ї та дітей  Іриною Орел було подано ряд зауважень до змісту програми “Турбота”. Так, в 
даних зауваженнях було запропоновано внести зміни в розділ “Напрями реалізації”: в п. 3.3 
“....проживають та зареєстровані” замінити на “....проживали та були зареєстровані”. Комісія 
обговорила дану рекомендацію та вирішила залишити лише “....була зареєстрована” без 
“проживала”. В п. 3.4. б) , в) замість повнолітню дитину (підопічного) інваліда замінити на 
“сина (дочку) з інвалідністю”. Також, комісія взяла до уваги запропоновані зміни до п. 1 , які 
анологічні змінам в п. 3.3. розділу “Напрями реалізації” та до п. 9 : діти інваліди замінити на 
“діти з інвалідністю”. Серед іншого, у комісії, яка розглядає заяви мешканців на отримання  
матеріальні допомоги виникли зауваження щодо пункту 15 “Допомога на реабілітацію, 
протезування кінцівок.” Так, начальник служби у справах  сім'ї та дітей  Орел Ірина, як член 
даної комісії, на одному із засідань, зауважила, що згідно даного пункту виплату потрібно 



здійснювати по факту проходження реабілітації, а не за рекомендацією лікаря. Присутні 
депутати, обговоривши дане питання дійшли висновку, що дану виплату потрібно 
здійснювати по факту проходження реабілітації, а також за наявності рекомендації на 
реабілітацію профільного закладу після операції та після проходження курсу хіміотерапії.  

ВИРІШИЛИ:  Внести вищенаведені зміни до програми. Секретарю ради підготувати 
відповідний проект рішення.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
7. 
 
СЛУХАЛИ: Про замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
приміщення ФАПу в с. Мартусівка Бориспільського району Київської області.  

ВИСТУПИЛИ:   Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла про необхідність виділення коштів на 
даний проект в сумі 49 000 грн.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти на замовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт приміщення ФАПу в с. Мартусівка Бориспільського 
району Київської області в сумі 49 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
8. 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру Виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області.  

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла про необхідність внесення змін до 
рішення шостої сесії сільської ради від 29 січня 2021 року № 202-6-VIII «Про внесення змін 
до структури та штатного розпису Виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області», а саме змінити назву «Відділ з питань організації 
надання адміністративних послуг» на «Відділ «Центр з надання адміністративних послуг».  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити відповідні зміни.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
9. 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників Управління 
гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області  

ВИСТУПИЛИ:   Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла про необхідність внесення змін до 
рішення шостої сесії сільської ради від 29 січня 2021року № 200-6-VIII «Про внесення змін 



до структури та штатного розпису Виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області», а саме змінити назву «Відділ культури, спорту та 
соціального захисту населення» на «Відділ культури, спорту та інформування», а також 
ввести «Сектор соціального захисту населення» з посадами «Завідувач сектору» - 1 штатна 
одиниця, «Спеціаліст I категорії» - 1 штатна одиниця.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити відповідні зміни. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

10. 
 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників Управління 
житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла про необхідність внесення змін до 
рішення шостої сесії сільської ради від 29 січня 2021року № 201-6-VIII «Про внесення змін 
до структури та штатного розпису Виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, у зв'язку із введенням з 01.04.2021 в Управління 
житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області додаткової посади — 
головний спеціаліст.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити відповідні зміни. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
11. 
 
СЛУХАЛИ: Про прийняття майна до територіальної громади Гірської сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла про необхідність у прийнятті майна 
до територіальної громади Гірської сільської ради, а саме житловий будинок та сарай 
дитячого будинку сімейного типу в с. Ревне по вул.  Райдужна, 2.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді прийняти вищевказане майно до територіальної громади 
Гірської сільської ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0. 
 
12. 
 
СЛУХАЛИ: Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська 
агломерація» 



ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла, що на розгляд комісії надійшов 
проект рішення про вступ Гірської сільської ради у члени Місцевої асоціації органів 
місцевого самоврядування «Київська агломерація».  

ВИРІШИЛИ:  З метою більш ефективного здійснення  повноважень, узгодження дій органів 
місцевого самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальних громад, 
сприяння місцевому та регіональному розвитку, керуючись законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про асоціації органів місцевого самоврядування», 
рекомендувати раді прийняти рішення про вступ у члени Місцевої асоціації органів 
місцевого самоврядування «Київська агломерація». Уповноважити Гірського сільського 
голову Романа Дмитріва  представляти Гірську сільську раду та її виконавчих органів в 
Місцевій асоціації органів місцевого самоврядування «Київська агломерація». Передбачити в 
рішенні про місцевий бюджет кошти на сплату щорічного членського внеску. Визначити, що 
платником членських внесків є Виконавчий комітет Гірської сільської ради. Доручити 
головному бухгалтеру проводити щорічну сплату членських внесків до Місцевої асоціації 
органів місцевого самоврядування «Київська агломерація». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

13. 
 
СЛУХАЛИ: Списання продуктів харчування. 

ВИСТУПИЛИ:   Начальник відділу Баркова Л.В. доповіла, що у зв'язку із закриттям  ЗДО 
“Берізка” виникла необхідність у списанні продуктів харчування на суму 1 500 грн. Крім того, 
продукти харчування на суму 12 000 грн. потрібно передати в будинок літніх людей с. Ревне.   

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді прийняти відповідне рішення. Секретарю ради Шершень 
Л.Ф. підготувати проект рішення.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
14. 
 
СЛУХАЛИ: Виділення коштів на замовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальне будівництво тротуару по вул. Центральна до ЖК “Кантрі Хауз”. 

ВИСТУПИЛИ:  Депутат Яременко С.В. доповів про необхідність будівництва тротуару по 
вул. Центральна до ЖК “Кантрі Хауз”, у зв'язку з чим разом із Шершень Л.Ф. просив 
виділити кошти на розробку відповідно проекту.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти на замовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальне будівництво тротуару в с. Гора по вул. Центральна до ЖК “Кантрі 
Хауз” в сумі 49 000 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–3.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , проти — Петрашенко Т.В. “не голосували” - 0 

 



15. 
 
СЛУХАЛИ: Виділення коштів на замовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок.  

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. та депутат Бідненко Т. доповіли про 
необхідність виділення коштів на замовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок: землі загального користування (18.00, парки, зелені зони, 
сквери) розташованої по вулиці Шевченка, село Ревне, землі загального користування 
(історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного 
призначення) розташованої по вулиці Центральна села Затишне, землі загального 
користування (18.00, парки, зелені зони, сквери) розташованої по вулиці Центральна, село 
Затишне, землі громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій, згідно КВЦПЗ 03.04) розташованої по вулиці 
Шевченка 11, села Ревне, землі загального користування (18.00, парки, зелені зони, сквери) 
розташованої по вулиці Шевченка, село Ревне, землі загального користування (історико-
культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої в селі Затишне, землі загального користування (історико-культурного 
призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Шкільна села Ревне, землі загального користування (історико-
культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по провулку Котляревського села Мартусівка, землі загального користування 
(історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного 
призначення) розташованої по вулиці Миколи Кривенка села Ревне, землі загального 
користування (історико-культурного призначення, згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-
культурного призначення) розташованої по вулиці Лісова села Гора.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти  на замовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок в сумі 70 000 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

16. 
 
СЛУХАЛИ: Пропозиції 18.03.2021 

ВИСТУПИЛИ: Голова комімії Гуменюк Т.С. та начальник Фінансового відділу Гірської      
сільської ради — Баркова Л.В. доповіли про наступні пропозиції на 18.03.2021 рік:  

 ДОХОДИ 

1. Збільшити доходи   загального фонду сільського бюджету  за рахунок отримання 
міжбюджетних трансфертів  на суму   110 651 грн.  

в тому  числі: 
 
o По КПКД 41053900  Інші субвенції  з місцевого  бюджету  

 
ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму 2 716 700  гривен за 

рахунок   залишку  загального  фонду  станом  на  01.01.2021 року 



          
1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – 1 230 000 грн.   
 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»»                                                                                 
-     389 000  грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 250 000  грн. 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 35 000  грн. 
                       Оренда приміщення Мартусівської с/ради 
                        Поточний ремонт сільської ради – 49 000,00 
- КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв ) –45 000  грн. 
                       Вивіз РПВ 
- КЕКВ 2800 (інші  видатки)   – 10 000  грн. 
 
   1.1.2    ТПКВКМБ  0214082   «Інші  заходи в галузі  культури  і  мистецтва» ( видатки  
по  програмі  «Добробут»)       
                                                                                                        - 771 000 грн. 

у  тому числі: 
    по КЕКВ 2730 «Інші  виплати  населенню»                          на 168 000 грн.    
       Чорнобильці (1243 *107)                                                      на 133 000 грн. 
        Подружні пари  2485 *7)                                                    на 17 400  грн. 
        Навчання інваліда дитинства 1 категорії                      на  17 600 грн.    
       Виплати до 9травня 870 *500                                            на 435 000 грн.        
 
1.1.3 ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  
                                                                                                        -70 000,00 грн.        
 у  тому числі: 
 по КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                         на  70 000  грн.    
                                                                                                           
 
1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  
СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -   781 200  грн.   
 
1.2.1  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                 
-     433 100  грн. 
 
у  тому числі: 
  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) 355 000  грн. 
 додаткові штатні одиниці 2,5  з 01 квітня 2021 
 - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 78 100  грн.     
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     29 900  грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 6400  грн. 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 23 500  грн. 
(Кредиторська заборгованість) 
                        
1.2.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами загальної  
середньої освіти » -  58 900  грн. 



             
у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 1 600 грн. 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 8 700  грн. 
- КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) – 27 800  грн. 
- КЕКВ 2274 (оплата газопостачання) – 20 800  грн. 
(Кредиторська заборгованість) 
1.2.4.  ТПКВКМБ 0611070 «Надання  позашкільної  освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                           153 000 грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 153 000 грн. 
(закупівля канцтоварів, спортивного інвентарю та обладнання) 
 
 
1.2.5.  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  
проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у зв’язку  з  похилим  віком,  
хворобою,  інвалідністю» 51 100 грн.      
  
  - КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 51 100  грн 
 
1.2.6.  ТПКВКМБ 0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,  
клубів, центрів дозвілля та  інших  клубних  закладів»                               

                                                                                      - 55 200 грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) – 55 200  грн. 

                                                                                       
1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  БУДІВНИЦТВА                                                           
–  505 500  грн.  
 
 1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                               

                                                                                      -     403 600  грн. 
 

у  тому числі: 
  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) 257  000  грн. 
 додаткові штатні одиниці 1,0   з 01 квітня 2021 
 - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 56 600  грн.     

 
- КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 90 000  грн. 
 
  1.3.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                                         - 101 900  грн.  
у  тому числі: 
  - КЕКВ 2111 ( оплата праці) 60 000  грн. 
    10 чол.* 6000 
 - КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 13 200  грн.     
                                                                                                                            
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання – 10 000 грн. 
- КЕКВ 2273 (оплата електроенергії ) – 18 700  грн. 
(кредиторська заборгованість Мартусівська  сільська рада) 
 



 
1.4. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      –  200 000 грн.   
1.4.1. ТПКВКМБ 3719800  «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету »                                                                                            
200 000  грн.              
по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління                                
інших рівнів"                                                                              200 000,00 грн. 
Програма забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території Гірської сільської 
об’єднаної територіальної громади. 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 
 

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму  934 000 гривен   за 
рахунок   залишку  загального  станом  на  01.01.2021 року 934 000  гривен   . в т.ч. по 
бюджету розвитку на суму  934 000  гривен          
 

a. ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
                                                                               –  275 000 грн.   

1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                       
275 000 грн.                            
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
                                                                                                        275 000 грн.    
 Придбання  МФУ  5 шт.*15 000 
Моноблок 8 шт.* 25 000        
                                                                                        
 
1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  
СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ   -      229  000  грн.   
1.2.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                 
-     27 000  грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
           1  ноутбука                                                                   27  000 грн.    
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               
                                                                                                            -     27 000  грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
            1  ноутбука                                                                   27  000 грн.    
1.2.3.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами загальної  
середньої освіти »                 -      115 000  грн. 
 
у  тому числі: 
КЕКВ  3132 Кап ремонт   (технагляд)        -          115 000 грн.  
(Кредиторська заборгованість) 
 
1.2.4.  ТПКВКМБ 0611070 «Надання  позашкільної  освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                                47 000 грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 47000 грн.             

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE21511.html


придбання ноутбука, принтер кольоров.)                                                                                   
 
1.2.5.  ТПКВКМБ 0613104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  
проживання громадян, які не здатні до  самообслуговування у зв’язку  з  похилим  віком,  
хворобою,  інвалідністю»          13 000  грн.      
  
у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 (придбання предметів довгострокового користування) 
            Холодильник                                                                        13  000 грн.    
 
 
1.2 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  БУДІВНИЦТВА                                                       
– 430 000 грн.   
  1.2.1.  ТПКВКМБ 1511010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

-     222  000 грн. 
КЕКВ  3132 Кап ремонт   (технагляд)        -          222 000 грн.    

1.2.2.  ТПКВКМБ 1512112  «Первинна медична допомога населенню, що надається 
фельдшерсько-акушерськими пунктами»  -  49  000 грн. 
                         
 КЕКВ  3132 Кап ремонт   (виготовлення ПКД)      -          49 000 грн.  

                     ФАП с.Мартусівка                                                                                 
                                                                    
 1.2.3  ТПКВКМБ 1516030 - «Організація благоустрою населених пунктів 
»                                                                                                                                                              
                                                                                                                                        159 000 грн.  
КЕКВ  3132 Кап ремонт (Парк ошитківський тех..нагляд)               110 000 грн.                                               
КЕКВ  3132 Кап ремонт (ПКД тротуар вул.Центральна )                   49000 грн.                                               
 
ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити вищенаведені пропозиції. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 
 

17. 
 
СЛУХАЛИ: Розгляд заява на матеріальну допомогу згідно п. 13.  

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.В. повідомила про надходження до Гірської 
сільської ради заяв на матеріальну допомогу від: Бондарчук Т.В., Шум В.В., Пасічник В.В., 
Кривенко Г.П., Коломієць Л.П., Моргушко М.В., Квашена Є.Б.  , Лосев М.М. , Хандога М.О., 
Плотнікова О.П., Баран Н.С., Ярмола Н.П., Морар С.О., Кришень М.П., Селентій С.О. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити  кошти:  
Бондарчук Т.В. - 10 000 грн. с. Мартусівка 

Шум В.В. - 10 000 грн. с. Мартусівка 

Пасічник В.М. - 10 000 грн. с. Ревне 

Кривенко Г.П. - 10 000 грн. с. Ревне 



Коломієць Л.П. - 7 000 грн. с. Ревне  

Моргушко М.В. - 10 000 грн. с. Мартусівка  

Квашена  Є.Б. - 5 000 грн. с. Ревне  

Лосев М.М. - 10 000 грн. с. Мартусівка 

Хандога М.О. - 7 000 грн. (через соц. працівника) с. Ревне  

Плотнікова О.П. — 7 000 грн. Мартусівка  

Баран Н.С. - 5 000 грн. (через соц. працівника) с. Ревне  

Ярмола Н.П.— 7 000 грн. (через соц. працівника) с. Ревне  

Морар  С.О.— 10 000 грн. с. Мартусівка  

Кришень М.П. - 10 000 грн. с. Мартусівка  

Селентій С.О. (Бут)  — 7 000 грн. отримує онука Селентій С.О.  с. Гора 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 

 

18. 
 
СЛУХАЛИ: Розгляд заява на матеріальну допомогу багатодітним. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.В. повідомила про надходження до Гірської         
сільської ради заяв на матеріальну допомогу багатодітним від: Саніної Л. та  Тищенко О.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити  кошти:  

Саніна Л. - 6 000 грн. 

Тищенко О. - 3 000 грн.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0 
 
20. 
Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 
культурного 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                          _____________ І.В. Вошкулат 
                                                  
 
 
 



 


	по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління                                інших рівнів"                                                                              200 000,00 грн.
	Програма забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території Гірської сільської об’єднаної територіальної громади.

