
 

 
УКРАЇНА 

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

Київськоїобласті 
 

ПРОТОКОЛ № 13 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 
 

від 15.06.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Чівільдєєва Я.І. 
 
Присутні члени комісії: 
 І.В.Вошкулат, Т.В Петрашенко, Пекна Г.В. 
Відсутні члени комісії:  О.О. Ничик, Т.С. Гуменюк 
 
Запрошені: 
Начальник Фінансового відділу Гірської сільської ради — Баркова Л.В.  
 
Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Шершень Л.Ф., Сапіцький О., 
Яременко С.  
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
1. Виділення грошових коштів на закупівлю штампів та печаток для відділу 
“Центр надання адміністративних послуг” Виконавчого комітету Гірської сільської 
ради . 
2. Виділення грошових коштів  на закупівлю ліцензії на право використання 
програмного продукту (компютерної програми) “Система електронного 
документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet”.  
3. Виділення грошових коштів  на закупівлю  
4. Внесення змін до програми “Добробут”, виділення грошових коштів на 
преміювання до професійних свят.  
5. Зміни до програми “Турбота” 
6. Заяви мешканців Гірської сільської ради.  
7. Виділення грошових коштів на замовлення схеми санітарного очищення 
населених пунктів Ревне-Мартусівка-Затишне. 
8. Виділення грошових коштів на поточний ремонт освітлення санітарних кімнат 
Будинку культури в с. Ревне.  
9. Виділення коштів на грейдерування дороги від с. Мартусівка до с. Затишне. 
10. Виділення грошових коштів на поточний ремонт камер відеоспостереження в 
сумі 30,0 тис. Грн. 
11. Виділення грошових коштів на поточний ремонт пішохідної доріжки в сумі 
50,0 тис. грн. 



12. Виділення грошових коштів на поточний ремонт надгробного ритуального 
квітника по вул. Бориспільська в с. Мартусівка  в сумі 19,0 тис. Грн. 
13. Виділення грошових коштів на Придбання секцій забору та стовпчиків в сумі 
47,00 тис. Грн. 
14. Виділення грошових коштів Замовлення коригування проектно-кошторисної 
документації на «Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вулиці 
Грушевського в селі Гора Бориспільського району Київської області» в сумі 50,00 тис. 
Грн. 
15. Виділення грошових коштівПоточний ремонт дорожнього покриття в сумі 
90,00 тис. Грн. 
16. Виділення грошових коштів Встановлення нової точки освітлення в парку 
Ошитківський в сумі 60,00 тис. грн. 

 
 

СЛУХАЛИ: Чівільдєєву Я.І. секретаря комісії, головуючого на засіданні, яка ознайомила  
присутніх з  порядком  денним комісії. 
 
 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 
- Затвердити порядок денний комісії:  

1. Виділення грошових коштів на закупівлю штампів та печаток для відділу 
“Центр надання адміністративних послуг” Виконавчого комітету Гірської 
сільської ради . 
2. Виділення грошових коштів  на закупівлю ліцензії на право використання 
програмного продукту (компютерної програми) “Система електронного 
документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet”.  
3. Виділення грошових коштів  на закупівлю  
4. Внесення змін до програми “Добробут”, виділення грошових коштів на 
преміювання до професійних свят.  
5. Зміни до програми “Турбота” 
6. Заяви мешканців Гірської сільської ради.  
7. Виділення грошових коштів на замовлення схеми санітарного очищення 
населених пунктів Ревне-Мартусівка-Затишне. 
8. Виділення грошових коштів на поточний ремонт освітлення санітарних 
кімнат Будинку культури в с. Ревне.  
9. Виділення коштів на грейдерування дороги від с. Мартусівка до с. Затишне. 
10. Виділення грошових коштів на поточний ремонт камер відеоспостереження 
в сумі 30,0 тис. Грн. 
11. Виділення грошових коштів на поточний ремонт пішохідної доріжки в сумі 
50 000 грн.  
12. Виділення грошових коштів на поточний ремонт надгробного ритуального 
квітника по вул. Бориспільська в с. Мартусівка  в сумі 19,0 тис. Грн. 
13. Виділення грошових коштів на Придбання секцій забору та стовпчиків в 
сумі 47,00 тис. Грн. 
14. Виділення грошових коштів Замовлення коригування проектно-
кошторисної документації на «Капітальний ремонт (облаштування) паркової 
зони по вулиці Грушевського в селі Гора Бориспільського району Київської 
області» в сумі 50,00 тис. Грн. 



15. Виділення грошових коштів на Поточний ремонт дорожнього покриття в 
сумі 90,00 тис. Грн. 
16. Виділення грошових коштів Встановлення нової точки освітлення в парку 
Ошитківський в сумі 60,00 тис. грн. 
 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" – 4, "проти" –0  , "утрималися" –0. 
 
1. 
СЛУХАЛИ: Виділення грошових коштів на закупівлю штампів та печаток для відділу 
“Центр надання адміністративних послуг” Виконавчого комітету Гірської сільської ради . 

ВИСТУПИЛИ:  Секретар комісії Я.І. Чівільдєєва  доповіла присутнім про необхідність 
закупити штампи та печатки для відділу “Центр надання адміністративних послуг” 
Виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

ВИРІШИЛИ:  Виділити грошові кошти на закупівлю штампів та печаток для відділу “Центр 
надання адміністративних послуг” Виконавчого комітету Гірської сільської ради в сумі 6 000 
грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

2. 
СЛУХАЛИ:  Виділення грошових коштів  на закупівлю ліцензії на право використання 
програмного продукту (компютерної програми) “Система електронного документообігу та 
автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet”.  

ВИСТУПИЛИ:  Секретар комісії Я.І. Чівільдєєва  доповіла присутнім про необхідність 
закупити ліцензії на право використання програмного продукту (компютерної програми) 
“Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet” 
(10 доступів). 

ВИРІШИЛИ:  Виділити грошові кошти на закупівлю ліцензії на право використання 
програмного продукту (компютерної програми) “Система електронного документообігу та 
автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet” (10 доступів) в сумі 30 000 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0. 
 
3. 
СЛУХАЛИ:  Виділення грошових коштів  на закупівлю ключа Алмаз 

ВИСТУПИЛИ:   Секретар комісії Я.І. Чівільдєєва  доповіла присутнім про необхідність 
закупити  

ВИРІШИЛИ:  Виділити грошові кошти на закупівлю  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 “не голосували” - 0. 
 
 



4. 
СЛУХАЛИ:   Внесення змін до програми “Добробут”, виділення грошових коштів на 
преміювання до професійних свят.  

ВИСТУПИЛИ:  Секретар комісії Я.І. Чівільдєєва  доповіла присутнім те, що до Гірської 
сільської ради надійшли клопотання від зав. Ревнівською медичною амбулаторією загальної 
практики сімейної медицини Зіміної Н.А., завідувача Гірської АЗПСМ Фесенко Х.С. про 
преміювання до дня медичного працівника 17 працівників, а також клопотання начальника 
Бориспільського районного управляння поліції  Кравчука Т. Про преміювання лейтенанта 
поліції Шумка Я.О. до дня створення служби дільничих офіцерів поліції.  

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до програми “Добробут”, а саме додати пункт “Заохочення до 
Дня медичного працівника” з розрахунку 5 000 грн. на людину (без ПДВ), а також додати 
пункт “Заохочення дільничого офіцера до  Дня створення служби дільничих офіцерів поліції” 
з розрахунку 5 000 грн. на людину (без ПДВ). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0. 

 
5.СЛУХАЛИ:   Зміни до програми соціального забезпечення та соціального захисту 
населення «Турбота» на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки. 
ВИСТУПИЛИ:  Секретар комісії Я.І. Чівільдєєва  доповіла присутнім про необхідність 
внесення змін до програми соціального забезпечення та соціального захисту населення 
«Турбота» на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в Програму соціального забезпечення та соціального захисту 
населення «Турбота» на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки а саме: в 
«Таблиця розрахунку надання матеріальної допомоги згідно програми «Турбота» на 2021 – 
2025 роки», а пункт 8 подати в наступній редакції: «Організація почесних поховань учасників 
Другої світової війни». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

6.СЛУХАЛИ:   Заяви мешканців Гірської сільської ради.  
ВИСТУПИЛИ:  Секретар комісії Я.І. Чівільдєєва  доповіла присутнім про необхідність 
розгляду заяв на матеріальну допомогу мешканців Гірської ТГ. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в задоволенні заяви Дубина А.М. 
Рекомендувати раді задовольнити заяви Спасенко Ю. (п. 3 — 10 000 грн.), Клітний В. (п. 15 
— 10 000 грн.), Скляр І.О, (п. 15 — 10 000 грн.), Шарапа В.Г.  (п. 15 — 10 000 грн.). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

7.СЛУХАЛИ:   Виділення грошових коштів на замовлення схеми санітарного очищення 
населених пунктів Ревне-Мартусівка-Затишне. 
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Гірської сільської ради Яременко С. доповів про необхідність 
замовлення схеми санітарного очищення населених пунктів Ревне-Мартусівка-Затишне. 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді замовити схему санітарного очищення населених пунктів 
Ревне-Мартусівка-Затишне. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

8.СЛУХАЛИ:   Виділення грошових коштів на поточний ремонт освітлення санітарних 
кімнат Будинку культури в с. Ревне.  
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Гірської сільської ради Давидок С. доповіла про   необхідність 
виділення грошових коштів на поточний ремонт освітлення санітарних кімнат Будинку 
культури в с. Ревне.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на поточний ремонт освітлення 
санітарних кімнат Будинку культури в с. Ревне в сумі 4 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

9.СЛУХАЛИ:   Виділення коштів на грейдерування дороги від с. Мартусівка до с. Затишне. 
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Гірської сільської ради Петрашенко Т.В. доповіла про                        
необхідність виділення грошових коштів на грейдерування дороги від с. Мартусівка до                   
с. Затишне. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на грейдерування дороги від           
с. Мартусівка до с. Затишне. в сумі 49 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

10.СЛУХАЛИ:   Виділення грошових коштів на поточний ремонт камер відеоспостереження 
в сумі 30 000 грн.    
ВИСТУПИЛИ:  Начальник управляння ЖКГ та КП доповів присутнім про необхідність 
виділення грошових коштів на поточний ремонт камер відеоспостереження в сумі 30 000 грн.    

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на поточний ремонт камер 
відеоспостереження в сумі 30 000 грн.    
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

11. СЛУХАЛИ: Виділення грошових коштів на поточний ремонт пішохідної доріжки в сумі 
50 000 грн.  
ВИСТУПИЛИ:  Начальник управляння ЖКГ та КП доповів присутнім про необхідність 
виділення грошових коштів на поточний ремонт пішохідної доріжки в сумі 50 000 грн.  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на поточний ремонт пішохідної 
доріжки в сумі 50 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

12. СЛУХАЛИ: Виділення грошових коштів на придбання секцій забору та стовпчиків в 
сумі 47 000 грн.  
ВИСТУПИЛИ:  Начальник управляння ЖКГ та КП доповів присутнім про необхідність 
виділення грошових коштів на придбання секцій забору та стовпчиків в сумі 47 000 грн.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на придбання секцій забору та 
стовпчиків в сумі 47 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

13. СЛУХАЛИ: Виділення грошових коштів на поточний ремонт надгробного ритуального 
квітника по вул. Бориспільська в с. Мартусівка  в сумі 19 000 грн.  
ВИСТУПИЛИ:  Начальник управляння ЖКГ та КП доповів присутнім про необхідність 
виділення грошових коштів на поточний ремонт надгробного ритуального квітника по вул. 
Бориспільська в с. Мартусівка  в сумі 19 000 грн.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на поточний ремонт надгробного 
ритуального квітника по вул. Бориспільська в с. Мартусівка  в сумі 19 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

14. СЛУХАЛИ: Виділення грошових коштів на замовлення коригування проектно-
кошторисної документації на «Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вулиці 
Грушевського в селі Гора Бориспільського району Київської області» в сумі 50 000 грн.  
ВИСТУПИЛИ:  Начальник управляння ЖКГ та КП доповів присутнім про необхідність 
виділення грошових коштів на замовлення коригування проектно-кошторисної документації 
на «Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вулиці Грушевського в селі Гора 
Бориспільського району Київської області» в сумі 50 000 грн.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на замовлення коригування 
проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони 
по вулиці Грушевського в селі Гора Бориспільського району Київської області» в сумі 50 000 
грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

15. СЛУХАЛИ:  Виділення грошових коштів на поточний ремонт дорожнього покриття в 
сумі 90 000 грн.  
ВИСТУПИЛИ:  Начальник управляння ЖКГ та КП доповів присутнім про необхідність 
виділення грошових коштів на  поточний ремонт дорожнього покриття в сумі 90 000 грн.  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на поточний ремонт дорожнього 
покриття в сумі 90 000 грн.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

16. СЛУХАЛИ:  Виділення грошових коштів встановлення нової точки освітлення в парку 
Ошитківський в сумі 60 000 грн.  
ВИСТУПИЛИ:  Начальник управляння ЖКГ та КП доповів присутнім про необхідність 
виділення грошових коштів на  встановлення нової точки освітлення в парку Ошитківський в 
сумі 60 000 грн.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на на  встановлення нової точки 
освітлення в парку Ошитківський в сумі 60 000 грн.  
 
"За"–4.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

17. Секретар постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 
культурного розвитку Я.І. Чівільдєєва закрила засіданні комісії. 

 

 

 
Секретар комісії    _____________    Я. І.Чівільдєєва 
Заступник голови комісії    _____________    Т.В.Петрашенко 
Члени комісії                         _____________    І.В. Вошкулат 
                                                 _____________     Г.В. Пекна 
                                                  
                                                  
 
 
 
 

 
 
 
 


