
                                                   

                                                                                                              ПРОЄКТ 
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін до Програми  
«Добробут» на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району  
Київської області на 2021–2025 роки  
 

Розглянувши подані комунальними закладами освіти Гірської сільської 
ради клопотання, у відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Бюджетного кодексу України, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку, Гірська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми «Добробут» на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки 
затвердженої рішенням Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області 8 скликання 20 березня 2021 року №284-10-VIII (Далі по 
тексту – Програма), а саме: 

1.1 Пункт 3 Програми Таблиця розрахунку преміювання згідно 
програми «Добробут» на 2021-2025 роки доповнити: 

Таблиця розрахунку преміювання згідно програми «Добробут»  на 
2021-2025 роки  

№  
п/п 

Напрямок використання 
/періодичність 

Сума 
коштів  

до  
видачі  

   одній    
особі в 
грн. (без 
урахуван-
ня  
податків)  

Документи, які є 
підставою для 

виплати 

Загальні 
витрати на 

рік, 
грн 

 

 
10 

Виплата  Випускникам 
Гірської ЗОШ, 1 000 1. Подання 

директора школи  34000 



 Ревнівської  
ЗОШ  / один раз на 

випуск із розрахунку 
 1 000 грн. на одного 

випускника. 

2. копія картки 
фізичної особи 
платника податків 
реквізити банк 
рахунку, або 
можлива виплата 
готівкою   
4. Копія паспорта   
5. Розпорядження 

голови  
Гірської СР  

11 
 
 
 

Випускники - медалісти Гірської 
ЗОШ, Ревнівської  

ЗОШ 
 

1. Подання 
директора школи  
2. копія картки 
фізичної особи 
платника податків  
3. реквізити банк 
рахунку, або 
можлива виплата 
готівкою   

4. Копія паспорта   
5. Розпорядження 
голови  

Гірської СР  

2*5тис.=10000 

2.1  Золота медаль «За 
високі досягнення у 

навчанні» 

5000 

12 
 

Оплата подарункових 
наборів для випускників 

ЗДО «Берізка», ЗДО 
«Барвінок», 

Мартусівського НВО – 
майбутніх 

першокласників / один 
раз на випуск із 

розрахунку на одного 
випускника 

до 400 

1. Подання 
керівників  
2.Договір  
3.Накладна   
4. Розпорядження 
голови  
Гірської СР  

73*400=29200 

*  пп.10-12 – виплати проводяться  наприкінці навчального року у вигляді 
заохочення за досягнення протягом навчального року.   

 
 

2. Фінансовому управлінні передбачити внесення відповідних змін 
до Бюджету на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, 
соціального захисту населення та охорони здоров’я. 


