
 
УКРАЇНА 

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

Київськоїобласті 
 

ПРОТОКОЛ № 12 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 
 

від 24.05.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Т.С. Гуменюк 
Секретар: Чівільдєєва Я.І. 
 
Присутні члени комісії: 
 І.В.Вошкулат, Т.В Петрашенко, Пекна Г.В. 
Відсутні члени комісії:  О.О. Ничик 
 
Запрошені: 
Начальник Фінансового відділу Гірської сільської ради — Баркова Л.В.  
 
Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Шершень Л.Ф., Сапіцький О. 
Житель с. Мартусівка — Розгон І.А. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
1. Про внесення змін до програми “Турбота”. 
2. Клопотання керівника Управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення О. Плахотнюк щодо фінансування позашкільної освіти. 
3. Клопотання керівника Управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення О. Плахотнюк щодо виплат матеріальних заохочень дітям 
переможцям олімпіад, конкурсів.  
4. Клопотання депутатки Пекної Г.В. 
 

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 “Турбота”. 



2. Клопотання керівника Управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення О. Плахотнюк щодо фінансування позашкільної освіти. 
3. Клопотання керівника Управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення О. Плахотнюк щодо виплат матеріальних заохочень дітям 
переможцям олімпіад, конкурсів.  
4. Клопотання депутатки Пекної Г.В. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" – 4, "проти" –0  , "утрималися" –0. 
 
1. 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми “Турбота”. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про необхідність внесення 
змін до програми “Турбота” , а саме до п. 13.  

ВИРІШИЛИ:  Внести зміни до програми “Турбота”, а саме до переліку документів, які 
подаються до п. 13 додати “довідка про стан здоров'я за поточний рік”, а також додати віковий 
ценз  для суб'єктів отримання матеріальної допомоги -  60 років.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

2. 
СЛУХАЛИ:  Клопотання керівника Управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення О. Плахотнюк щодо фінансування позашкільної освіти. 

ВИСТУПИЛИ:   Голова комісії Т.С. Гуменюк разом із начальником управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту населення Плахотнюк О.М. доповіли присутнім про 
необхідність перевести гроші із фонду заробітньої плати “Будинку культури” с. Ревне та 
бібліотеки с. Ревне на оплату праці Гірського комунального закладу позашкільної освіти 
“СТАРТ”  (в закладі передбачено лише 4 ставки, однак працює 12 чоловік). 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді перевести гроші із заробітньої плати “Будинку культури”     
с. Ревне та бібліотеки с. Гора на оплату праці Гірського комунального закладу позашкільної 
освіти “СТАРТ”.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0. 
 
3. 
 
СЛУХАЛИ:  Клопотання керівника Управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення О. Плахотнюк щодо виплат матеріальних заохочень дітям переможцям          
олімпіад, конкурсів.  

ВИСТУПИЛИ:   Голова комісії Т.С. Гуменюк разом із начальником управління 
гуманітарного розвитку та соціального захисту населення Плахотнюк О.М. доповіли 
присутнім про те, діти нашої громади брали активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, 



конкурсах МАН, інтелектуальних конкурсах та зайняли призові місця. Враховуючи наведене, 
керівник управління просить виплатити таким дітям матеріального заохочення.  

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді виділити кошти в розмірі 25 500 грн. без врахування ПДВ 
на матеріальне заохочення дітей, які зайняли призові місця на олімпіадах (районна олімпіада 
3 місце — 500 грн. (2 чол.), 2 місце — 1000 грн. (4 чол.), 1 місце — 1 500 грн. (4 чол.), обласного 
значення 1 місця — 3000 грн. (1 чол.), 3 місце 1000 грн. (2 чол.), Всеукраїнський конкурс гурт 
“Юні гітаристи” 2 місце 1500 грн. (1 чол.),  районні конкурси декоративно-ужиткового 
мистецтва 1 місце — 1000 грн. (4 чол.), конкурси обласного значення 1 місце — 1500 грн. (2 
чол.), 2 місце -1000 грн. (1 чол.) шляхом внесення в програму “Добробут” відповідних змін.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 “не голосували” - 0. 
 
4. 
 
СЛУХАЛИ:   Клопотання депутата Пекної Г.В. 

ВИСТУПИЛИ: Депутат Пекна Г.В. доповіла присутнім про необхідність створення комісії 
щодо відбору дітей, які можуть претендувати на оздоровчі поїздки за кошти КМУ.  

ВИРІШИЛИ: Винести дане питання на розгляд ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–5.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 
5. 
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 
                                                 _____________ Г.В. Пекна 
                                                  
                                                  
 
 
 
 

 
 
 
 


