
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 
Про виплату коштів згідно Програми розвитку фізичної 

культури, спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора на 
2021 – 2025 роки  

В зв’язку з неможливістю реалізації Програми розвитку фізичної 
культури, спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора на 2016 
– 2020 роки в новій редакції затвердженої рішенням Гірської сільської 
ради № 1320-71-VІІ від 02.05.2019 року (зі змінами) в період жовтень-
грудень 2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, 
розглянувши заяви та клопотання, відповідно до  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Як виключення, в рамках цього рішення, відповідно до Програми 

розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання 
в селі Гора на 2021-2025 роки:  

1) пункт 15 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 
розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання 
в селі Гора на 2021-2025 роки:  

- Залізному Олегу Васильовичу виплатити кошти в сумі 8 000,00 грн. 
(Вісім тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків;  

- Литовчаку Роману Миколайовичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 
грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків;  

- Калині Олександру Івановичу виплатити кошти в сумі 8 000,00 грн. 
(Вісім тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків;  

- Соколовій Дарині Валеріївні виплатити кошти в сумі 7 000,00 грн. 
(Сім тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків;  

- Михайленко Олександру Костянтиновичу виплатити кошти в сумі  
10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків. 

2) пункт 20 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 
розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання 
в селі Гора на 2021-2025 роки: 

 - Грибенюку Володимиру Володимировичу виплатити кошти в сумі  
2 000,00 грн. (Дві тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків. 

 



3) пункт 14 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 
Програми розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного 
виховання в селі Гора на 2016 – 2020 роки в новій редакції: 

 - Сапіцькому Олександру Івановичу виплатити кошти в сумі 15 
000,00 грн. (П'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків.  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та 
культурного розвитку.   

 
с. Гора   
від                 2021 року 
№                          -VІII  
     

Сільський голова                                                            Роман ДМИТРІВ 


