
 
УКРАЇНА 

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

Київськоїобласті 
 

ПРОТОКОЛ № 14 
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 

культурного розвитку. 
 

від 20.07.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Гуменюк Т.С. 
 
Присутні члени комісії: 
Я.І. Чівільдєєва, І.В.Вошкулат, Т.В Петрашенко, Пекна Г.В.,  Ничик О.О.  
Відсутні члени комісії:  - 
 
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.В. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
1. Звіт про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за          
ІІ квартал 2021 року. 
2. Звернення депутата Ничик О.О. щодо придбання ноутбука вчителю Шарапі В.Г. 
3. Звернення депутата Ничик О.О. щодо  виділення грошових коштів на 
замовлення табличок графіку громадського транспорту. 
4. Звернення депутата Ничик О.О. щодо виділення грошових коштів на 
проектування вул. Лісова с. Гора. 
5. Звернення депутата Ничик О.О. щодо внесення змін в програму “Добробут”. 
6. Звернення депутата Давидок С.О. щодо виділення грошових коштів на 
опалення клубу в с. Мартусівка (замін автоматів, проводки ітд.). 
7. Звернення депутата Яременко С.В. щодо виділення грошових коштів на 
боротьбу зі стихійними звалищами та вирубку аварійних дерев.  
8. Звернення депутата Яременко С.В. щодо виділення грошових коштів на 
капітальний ремонт водогону в с. Гора.  
9. Звернення начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення Плахотнюк О.М. 
10. Звернення начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення Плахотнюк О.М. 
11. Виділення грошових коштів на оновлення проекту по освітленню в с. Ревне по 
вул. Шкільна.  
12. Звернення ТОВ “Баланс”.  



13. Звернення Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” Державної 
прикордонної служби України щодо виділення грошових коштів. 
14. Звернення депутата Сапіцького О. Щодо виділення грошових коштів на 
будівельні роботи пішохідного переходу в с. Гора.  
15. Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської сільської 
територіальної громади ради на 2021 рік” 
16. Внесення змін до програми “Турбота”. 
17. Виділення грошових коштів згідно програми “Турбота” 
 
 

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

 
1. Звіт про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за ІІ 
квартал 2021 року. 
2. Звернення депутата Ничик О.О. щодо придбання ноутбука вчителю Шарапі 
В.Г. 
3. Звернення депутата Ничик О.О. щодо  виділення грошових коштів на 
замовлення табличок графіку громадського транспорту. 
4. Звернення депутата Ничик О.О. щодо виділення грошових коштів на 
проектування вул. Лісова с. Гора. 
5. Звернення депутата Ничик О.О. щодо внесення змін в програму “Добробут”. 
6. Звернення депутата Давидок С.О. щодо виділення грошових коштів на 
опалення клубу в с. Мартусівка (замін автоматів, проводки ітд.). 
7. Звернення депутата Яременко С.В. щодо виділення грошових коштів на 
боротьбу зі стихійними звалищами та вирубку аварійних дерев.  
8. Звернення депутата Яременко С.В. щодо виділення грошових коштів на 
капітальний ремонт водогону в с. Гора.  
9. Звернення начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення Плахотнюк О.М. 
10. Звернення начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення Плахотнюк О.М. 
11.Виділення грошових коштів на оновлення проекту по освітленню в с. Ревне 
по вул. Шкільна.  
12. Звернення ТОВ “Баланс”.  
13.Звернення Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” Державної 
прикордонної служби України щодо виділення грошових коштів. 
14. Звернення депутата Сапіцького О. Щодо виділення грошових коштів на 
будівельні роботи пішохідного переходу в с. Гора.  
15. Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської 
сільської територіальної громади ради на 2021 рік” 
16. Внесення змін до програми “Турбота”. 
17. Виділення грошових коштів згідно програми “Турбота”. 

 
 



ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" – 6, "проти" –0  , "утрималися" –0. 
 
1. 
СЛУХАЛИ: Звіт про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за                     
І півріччя  2021 року. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк разом із начальником Фінансового відділу        
Гірської сільської ради — Барковою Л.В. доповіли присутнім про виконання бюджету 
Гірської сільської територіальної громади за І півріччя  2021 року. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати раді затвердити Звіт про виконання бюджету Гірської сільської 
територіальної громади за І півріччя  2021 року. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

2. 
СЛУХАЛИ: Звернення депутата Ничик О.О. щодо придбання ноутбука вчителю Шарапі В.Г. 

ВИСТУПИЛИ:  Депутат Ничик О.О. доповіла присутнім про необхідність закупівлі 
ноутбука для вчителя Гірської сільської школи для розробки необхідної  документації , 
підготовки необхідних матеріалів для проведення навчальних уроків. 

ВИРІШИЛИ:  Звернутися з необхідним звернення до директора школи Гутовського А.М.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0. 
 
3. 
 
СЛУХАЛИ:  Звернення депутата Ничик О.О. щодо  виділення грошових коштів на 
замовлення табличок графіку громадського транспорту. 

ВИСТУПИЛИ:    Депутат Ничик О.О. доповіла присутнім про необхідність розробки та 
закупівлі табличок з написом графіку громадського транспорту. 

ВИРІШИЛИ:  Відкласти дане питання на опрацювання (закупити за наявності вільних 
коштів). 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6  "проти"–0.  "утрималися"- 0 “не голосували” - 0. 
 
4. 
 
СЛУХАЛИ:   Звернення депутата Ничик О.О. щодо виділення грошових коштів на 
проектування вул. Лісова с. Гора. 

ВИСТУПИЛИ:   Депутат Ничик О.О. доповіла присутнім про необхідність виділення 
грошових коштів на проектування вул. Лісова с. Гора. 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на опрацювання (закупити за наявності вільних 
коштів). 



 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 
5.СЛУХАЛИ:   Звернення депутата Ничик О.О. щодо внесення змін в програму “Добробут”. 
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Ничик О.О. доповіла присутнім про необхідність преміювання 
працівників навчальних закладів, які пропрацювали безперервно в межах одного закладу 
більше 35 років,   до юбілею. 

ВИРІШИЛИ: Звернутися з даним клопотанням до начальника  управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту населення Плахотнюк О.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

6.СЛУХАЛИ:   Звернення депутата Давидок С.О. щодо виділення грошових коштів на 
опалення клубу в с. Мартусівка (замін автоматів, проводки ітд.). 
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Давидок С.О. доповіла присутнім про необхідність  виділення 
грошових коштів на опалення клубу в с. Мартусівка (замін автоматів, проводки ітд, без 
збільшення потужності). 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на доопрацювання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

7.СЛУХАЛИ:   Звернення депутата Яременко С.В. щодо виділення грошових коштів на 
боротьбу зі стихійними звалищами та вирубку аварійних дерев.  
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Гірської сільської ради Яременко С. доповів присутність про 
необхідність виділення грошових коштів на боротьбу зі стихійними звалищами (50 000 грн.) 
та вирубку аварійних дерев (100 000 грн.). 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на доопрацювання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

8.СЛУХАЛИ:   Звернення депутата Яременко С.В. щодо виділення грошових коштів на 
капітальний ремонт водогону в с. Гора.  
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Гірської сільської ради Яременко С.В.  доповів присутнім про   
необхідність виділення грошових коштів в сумі 299 000 грн. на капітальний ремонт водогону 
в с. Гора.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на капітальний ремонт водогону 
в с. Гора. в сумі 300 000 грн.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 



"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

9.СЛУХАЛИ:   Звернення начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення Плахотнюк О.М. 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження 
клопотань від начальника гуманітарного управління про зменшення КПКВКМБ 0615061 
спорт (КЕКВ 2730- 50 000 грн. для виплати заохочень тренерам та учасникам змагань, КЕКВ 
2210 — 25000 грн. для закупівлі толстовок для спортсменів) всього на 75 000 грн. , зменшити  
КПКВКМБ 0615061 спорт всього на 134 000 грн. (КЕКВ 3110 — 134 000 грн. для закупівлі 2 
пееносних трибуни). Також, зменшити  КПКВКМБ 0610160 всього на 16 092 грн. (КЕКВ 
2210), збільшити  КПКВКМБ 0613104 відділення стаціонарного догляду всього на 16 092 
грн. (КЕКВ 2210 для оплати пального). 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на доопрацювання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

10.СЛУХАЛИ:   Звернення начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення Плахотнюк О.М. 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження 
клопотань від начальника гуманітарного управління про збільшення КПКВКМБ 0611021 
школи  (КЕКВ 3110- 15 000 грн. для придбання кондиціонера для Мартусівського НВО) , 
зменшити  КПКВКМБ 0614082 свята всього на 50 000 грн. (КЕКВ 2240 — 50 000 грн. на 
послуги для проведення свята з нагоди 30 річниці Дня Незалежності України) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на доопрацювання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

 

11. СЛУХАЛИ: Виділення грошових коштів на оновлення проекту по освітленню в с. Ревне 
по вул. Шкільна.  
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про необхідність виділення 
грошових коштів на оновлення проекту по освітленню в с. Ревне по вул. Шкільна.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти в сумі 49 000 грн. на оновлення 
проекту по освітленню в с. Ревне по вул. Шкільна.   
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

12. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ “Баланс”.  
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до                  
Гірської сільської ради звернення  ТОВ “Баланс” із проханням переглянути завищену ставку 
орендної плати з 12 % на 3 %.  



ВИРІШИЛИ: Залишити звернення ТОВ “Баланс” без задоволення.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” Державної 
прикордонної служби України щодо виділення грошових коштів. 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до 
Гірської сільської ради звернення  від Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” 
Державної прикордонної служби України щодо виділення субвенції на 2021 рік в сумі 1 800 
000 грн. для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення  Окремого 
контрольно-пропускного пункту “Київ” Державної прикордонної служби України. Начальник 
Фінансового відділу Гірської сільської ради Баркова Л.В. доповіла, що на сьогодні у Гірської 
сільської ради немає можливості виділити такі грошові кошти. 

ВИРІШИЛИ: Розглянути дане питання за наявності вільних залишків.  
Головному спеціалісту відділу кадрового та правового забезпечення підготувати відповідь на 
звернення  Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” Державної прикордонної 
служби України від 16.06.2021 № 7/749. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–46  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

14. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Сапіцького О. щодо виділення грошових коштів на 
будівельні роботи пішохідного переходу в с. Гора.  
ВИСТУПИЛИ:  Депутат Сапіцький О. Доповів присутнім про необхідність виділення 
грошових коштів на будівельні роботи пішохідного проходу в с. Гора між вул. Шкільна та           
вул. Пушкіна.  

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на опрацювання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0 

15. СЛУХАЛИ:  Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської 
сільської територіальної громади ради на 2021 рік”. 
ВИСТУПИЛИ:   Голова комісії Т.С. Гуменюк разом із начальником Фінансового відділу        
Гірської сільської ради — Барковою Л.В. представили проект пропозиції змін до бюджету 
Гірської сільської ради, які сформований з урахуванням звернень, пропозиції  депутатів 
Гірської сільської ради та посадових осіб Гірської сільської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді затвердити Пропозиції про внесення змін до рішення ради 
“Про бюджет Гірської сільської територіальної громади ради на 2021 рік” та відповідно до 
Законів України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, та ст. 78 Бюджетного кодексу України та  на 
підставі  листа департаменту  фінансів Внести зміни до бюджетних призначень місцевого  
бюджету  Гірської  сільської  ради :  

ДОХОДИ 
 

         1. Збільшити доходи   загального фонду сільського бюджету  на суму  20 026 000 
грн.  

у тому  числі: 
 



1.1  По ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»  

                                             на  суму             6 300 000,00  грн. 
1.2   По ККД 11010200  «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 
                                             на  суму             400 000,00  грн. 

1.3  По ККД 14040000   «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів    

                                            на  суму            1  400 000,00  грн. 
1.4  По ККД 18010400  «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості»    

                                            на  суму             5 500 000,00  грн. 
1.5  По ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних  осіб»    

                                           на  суму             4 900 000,00  грн. 
1.6 По ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»    

                                                                          на  суму             1 526 000,00 грн. 
 

 
ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 

      1. Збільшити видатки загального фонду бюджету  на суму       3 980 000   гривен  за 
рахунок   перевиконання дохідної частини.  
1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
                                                                                               568 000 грн. 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                             
528 000  грн. 

 
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 придбання предметів,матеріалів, обладнання + 319 000  грн.                      
       телефони -  49 000 грн. 
       мебель – 270 000 грн. 
  

- КЕКВ 2240  оплата послуг крім комунальних     + 124  000  грн. 
                     (програм. Забезпечення ЛІГА) – 45 000 грн. 
                     Послуги телефонізації – 49 000 грн. 
                      Програма  (паркувальники) – 30 000 грн. 
 
- КЕКВ 2273  оплата електричної енергії      + 80 000  грн. 
                    (рішення суду) 
 
- КЕКВ 2800  інші видатки       + 5 000  грн. 
                    (рішення суду судовий збір) 
 
1.1.2 ТПКВКМБ  0217130 «Забезпечення  заходів з землеустрою»  
                                                                                                       -40 000,00 грн.       

у  тому числі: 
   по КЕКВ 2240  «Оплата інших послуг»                         на  40 000  грн.                                                                                                          
 
                    



1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  
СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        254 000   грн.  
 
1.2.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»                               

                                                                                         -     90 900  грн. 
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання  41 000  грн.                      
       жалюзі Ревне ЗДО -  41 000 грн. 
        

- КЕКВ 2240  (оплата послуг крім комунальних     49 900  грн. 
                     Поточний ремонт Ревне ЗДО – 49 900 грн. 
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами загальної  
середньої освіти »                 -      100 000  грн. 
           

у  тому числі: 
-  КЕКВ 2240  (оплата послуг крім комунальних     100 000  грн.                   
 

Ревнівська ЗОШ  –  100 000 грн. 
поточний  ремонт пам’ятника Івана Кудрі 50 000 грн. 
поточний ремонт пішохідної доріжки 50 000 грн. 
 

1.2.3.  ТПКВКМБ 0611070 «Надання  позашкільної  освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми »                               

                                                                                           49 800  грн. 
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання  49 800  грн.                      
       Закупівля барабанів  -  49 800 грн. 

 
1.2.4.  ТПКВКМБ 0611081  «Співфінансування заходів , що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»                                                                
13 300  грн. 
           

у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання  13 300   грн.                    

                           
        Гірська ЗОШ  –  6 100   грн. 

Ревнівська ЗОШ  –  3 700 грн. 
Мартусівське НВО – 3 500 грн. 

 
 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО   
                                                                                      3 078 200  грн. 
 
1.3.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                   
5 000  грн. 

 
- КЕКВ 2273  оплата електричної енергії       5 000  грн. 
 
1.3.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  



                                                                                                                 810  000 грн.   
у  тому числі: 

- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання  40 000   грн.    
 
   Придбання  відеокамер                                    40 000 грн.              

                          
 - КЕКВ 2240  (оплата послуг крім комунальних     600  000  грн. 
 
Гідродинамічне очищення артезіанської свердловини 189 000 грн. 
Гідродинамічне очищення трубопроводу   121 000 грн. 
Поточний ремонт паркувал.майданчика ДНЗ Ревне   290 000 грн. 
 
- КЕКВ 2273  оплата електричної енергії      + 170 000  грн. 

 
1.3.3 ТПКВКМБ  1516071   «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)                                                             
763 200 грн. 
 
по  КЕКВ  2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)»                                                               + 763 200 грн. 
 
 
1.3.4  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг загального  
користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок коштів  місцевого  бюджету»                                                     
1 500 000  грн. 
 
у  тому числі: 
-  КЕКВ 2240  (оплата послуг крім комунальних     1 500 000  грн. 

. 
Відсипка вулиць  с. Ревне вул. Бригадна, Петра Зубаня ,  
с. Затишне вул. Сдова                                                  – 1 200 000 грн.                     
Відсипка вулиці  с. Мартусівка  вул. Молїсеєва        – 300  000 грн.       
             
1.4. ТПКВКМБ 3710000  ВІДДІЛ  ФІНАНСІВ      –  80 000 грн.   
 
1.4.1.  ТПКВКМБ 3719800  «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету »                                                                                            
80 000  грн.     

     у  тому числі:             
по  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти органам державного управління                                
інших рівнів"                                                                                      80 000 грн.  
 
Гідродинамічне очищення башти 
 
 
      2. Затвердити  зміни  до  коду  типової  програмної класифікації видатків  та 
кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків в межах 
планових асигнувань                                                                  
 
2.1  ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  
СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  



 
2.1.1.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами загальної  
середньої освіти »                               
 
Ревнівська ЗОШ   
     
Зменшити  видатки на суму  205 000 грн. 

у  тому числі: 
- КЕКВ 2230 продукти харчування  -        -150 000  грн. 
- КЕКВ  2250 оплата  відрядження -              -10 000 грн. 
-КЕКВ  2272 оплата водопостачання та водовідведення -     -15000 грн. 
- КЕКВ 2275 оплата інших комунальних послуг -            -30 000 грн.                     
 
   Збільшити  видатки на суму 205 000 грн. 
 

у  тому числі: 
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання  +205 000   грн.    
 
 

 
СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД 

 
      1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  на суму   16 046 000   гривен за 
рахунок   передачі коштів  загального фонду спеціальному фонду  
 
 
1.1.  ТПКВКМБ 0210000  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
                                                                                               447 400 грн. 
1.1.1  ТПКВКМБ 0210160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                   
447 400  грн. 

 
 у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 
                                                                                                                447 400  грн.    
Ноутбук – 4 шт, 
Моноблок – 8 шт. 
МФУ -  8 шт. 
МФУ (кольоров) – 1 шт.   
Термінал – 57 400                
 
 
1.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  
СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ        808 500   грн.  
 
1.2.1  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                   
15 000  грн. 

 
 у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування 
                                                                                                                15 000 грн.    



Кондиціонер – 15 000 грн. 
 
1.2.2.  ТПКВКМБ 0611021  «Надання  загальної  середньої освіти  закладами загальної  
середньої освіти »                              761 900  грн. 
           

у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування   
                                                                                                                 761 900грн.                    

Гірська ЗОШ  –  482 000  грн. 
мебель 
Ревнівська ЗОШ  –  279 900 грн. 
Підручники – 49 900грн. 
Тач-панелі 2шт. – 180 000 грн. 
Принтер (корольов) – 20 000 грн. 
Кондиціонер – 30 000 грн. 
 

1.2.3.  ТПКВКМБ 0611081  «Співфінансування заходів , що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»                                                           
11 600 грн. 
           

у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування   
                                                                                                                11 600  грн.                     

Гірська ЗОШ  –  4 400  грн. 
Ревнівська ЗОШ  –  4 400 грн. 
Мартусівське НВО – 2 200 грн. 
 
 

1.2.5.  ТПКВКМБ 0614030  «Забезпечення  діяльності  бібліотек» 
                                                                                                            20 000 грн.         
 

        у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування   
                                                                                                                 20 000 грн. 
Плоско панельний дисплей  для Мартусівської  бібліотеки                  
               

                                                                                                       
 

1.3 ТПКВКМБ 1510000  УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО  
                                                                                          14 790 100 грн.  
 
1.3.1  ТПКВКМБ 1510160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній сфері у  містах 
(місті Києві), селищах,  селах, об’єднаних  територіальних  громадах»»                                                                                   
4 417 800  грн. 
 
 

у  тому числі: 
- КЕКВ 3110 придбання предметів довгострокового користування   
                                                                                                                 40 000 грн.                    
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 4 377 800 грн. 
 



Капітальний ремонт будівлі сільської ради с. Гора – 1  051 400 грн.  
Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Гора (тех..нагляд) – 16 000  грн.    
Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Гора  (автор. нагляд) – 10 000  грн.                 
Капітальний ремонт будівлі сільської ради с. Ревне – 3 232 300  грн.  
Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Ревне (тех..нагляд) – 43 600 грн.    
Кап. ремонт будівлі сільської ради с. Ревне (автор. нагляд) – 24 500  грн.                   
               
1.3.2.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»     
                                                                                                        6 854 300  грн. 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 6 814 300  грн. 
 
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Берізка»  с. Гора – 6 564 600  грн.  
Кап. ремонт будівлі ДНЗ «Берізка»  с. Гора (тех..нагляд) – 103 900  грн.    
Кап. ремонт будівлі ДНЗ «Берізка»  с. Гора  (автор. нагляд) – 145 800  грн.    
Виготовлення проекту благоустрою території – 40 000,00              
 
1.3.3  ТПКВКМБ 1512111  «Первинна  медико-санітарна  допомога  населенню»                                                                              
-      282 000,00 грн. 
 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 282 000  грн. 

 
Капітальний ремонт амбулаторії с. Гора – 260 000 грн.      
Капітальний ремонт амбулаторії с. Ревне (автор.нагляд) – 22 000,00 
 
1.3.4.  ТПКВКМБ 1512112  «Первинна медична допомога населенню, що надається 
фельдшерсько-акушерськими пунктами»  -        1 700 000 грн. 
                         
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 1 700 000  грн. 

 
Капітальний ремонт ФАП с.Мартусівка – 1 700 000 грн.         
 
1.3.5 ТПКВКМБ  1516013 «Забезпечення  діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства»»                                                -300  000 грн.      
 
       у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 300 000  грн. 
                                                                                           
 
1.3.6  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  
                                                                                                          149 000 грн.    
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів – 149 000  грн. 

 
Виготовлення ПКД  Капітальний ремонт облаштування паркової зони с.Затишне                                                                                            
49 000 грн. 
Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Ревне вул.Райдужна 
                                                                                                              100 000 грн.   

 



1.3.7   ТПКВКМБ  1517330   «Будівництво  інших об’єктів комунальної власності»                                                                                              
1 065 000 грн. 

у  тому числі: 
   - КЕКВ 3122  Будівництво  інших об’єктів –                        1 065 000 грн. 
  
 Будівництво відеоспостереження   800 000 грн.                                                   

 
 Видатки  на проект будівництва  напірного трубопроводу від КНС с. Ревне до точки скиду 
біля с. Мартусівка  265 000 грн. 
 
1.3.8  ТПКВКМБ 1517461  ««Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг загального  
користування   та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок коштів  місцевого  бюджету»                                                     
22 000  грн. 
 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів –  22 000  грн. 

. 
Виготовлення ПКД с. Ревне – 22 000 грн. 
 

2.   Внести  зміни  до  розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами 2021 році 
 
2.2 ТПКВКМБ 0610000  УПРАВЛІННЯ  ГУМАНІТАРНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  

СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ     
 
2.2.1.  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»     
                                                                                                         
у  тому числі: 
- КЕКВ 3110  Капітальний ремонт інших об’єктів . 
Придбання майданчиків                                                        - 200 000 грн. 
Придбання  тач.панелей                                                       +185 000 грн.     
Кондиціонер                                                                            +15 000 грн. 
 
 
2.2.2  ТПКВКМБ 1516030  - «Організація благоустрою населених пунктів »  
 
у  тому числі: 
- КЕКВ 3132  Капітальний ремонт інших об’єктів 
Кап ремонт ТП -                                   -49 000 грн. 
Виготовлення ПКД кап ремонт освітлення вул. Шкільна с. Ревне    +49 000 грн. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:                          
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0. 

 

16.СЛУХАЛИ:   Внесення змін до програми “Турбота”. 
ВИСТУПИЛИ:  Депутати Гірської сільської ради обговорили проблеми утворення на 
території Гірської ОТГ стихійних звалищ, у зв'язку з чим вирішили доповнити пункт 3.5          
Програми “Турбота” пунктом, який передбачає для отримання матеріальної допомоги, 
зокрема  подання довідок про відсутність заборгованості за послуги вивезення сміття та 
водопостачання/водовідведення. Крім того, члени комісії вирішили викласти  п. 15 Програми 
“Турбота” в розділі “періодичність” в новій редакції, доповнивши розділ  “та курсу 



променевої       терапії”.  Також, члени комісії вирішили затвердити три зразка заяв про 
надання матеріальної допомоги. 

ВИРІШИЛИ:  
1. Викласти  п. 3.5. програми «Турбота” в наступній редакції  “Для отримання матеріальної 
допомоги:  
- згідно пунктів № 13 передбачити акт обстеження комісії у складі трьох депутатів Гірської 
сільської ради та двох посадових осіб Гірської сільської ради;  
- згідно пунктів № № 10, 11, 16 передбачити акт обстеження спеціаліста Служби у справах 
дітей за участі депутата Гірської сільської ради; 
- згідно пункту № № 6, 7 передбачити акт ДСНС та акт обстеження депутата Гірської 
сільської ради; 
- згідно пунктів № 3,  № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, №10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, 
№ 17, № 18 передбачити подання довідки про відсутність заборгованості за послуги 
вивезення сміття та довідки про відсутність заборгованості за 
водопостачання/водовідведення.” 
 
2. 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 15 подати в наступній редакції:  
 

15 

Допомога на реабілітацію, 
протезування кінцівок  

10 000 Виплату проводити 
один раз на рік 

здійснювати по 
факту проходження 
реабілітації, а також 

по рекомендації 
профільного 
закладу після 

операції та після 
проходження курсу 
хіміотераії та курсу 
променевої терапії  

3. Затвердити додатки до програми “Турбота”, а саме три зразка заяв на матеріальну 
допомогу. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” - 0. 

 

17. 
СЛУХАЛИ: Виділення грошових коштів згідно програми “Турбота”. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк та секретар комісії Чівільдєєва Я.І. доповіли 
про надходження до Гірської сільської ради заяв: п. 1 програми “Турбота” Сало М.В. (ВПО), 
Сахновський М.П. (ВПО), п. 9 Білевич Н.А. , п. 10 Міхай К.Д. (ВПО), п. 17 Кириченко Н.В., 



п. 14 Кириченко Н.В., п. 13. Нестеренко В.М., Рилач І.С., Сидорак І.П., Баран Г.В., Шевченко 
І.К., п. 11 Андрущенко Р.М., Пожонна В. В., п. 17 Четверіков О.М.  

ВИРІШИЛИ:  1. Рекомендувати раді здійснити виплату:  
 

п. 1 програми “Турбота” Сало М.В. - 5 000 грн., Сахновський М.П. - 5 000 грн., 

 п. 9 програми “Турбота” Білевич Н.А. - 5 000 грн. 

п. 10 Міхай К.Д. - 3 000 грн.,  

п. 17 Кириченко Н.В. - 5 000 грн.,  

п. 14 Кириченко Н.В. - 10 000 грн.,  

п. 13. Нестеренко В.М. - 5 000 грн., Рилач І.С. - 5000 грн., Сидорак І.П. - 3 000 грн., Баран 
Г.В. - 3 000 грн., Шевченко І.К.- 3 000 грн.,  

п. 11 Андрущенко Р.М. - 5 000 грн., Пожонна В. В. - 5 000 грн. 

2. Заяву Четверікова О.М. залишити без задоволення, у зв'язку із відсутністю реєстрації на 
території Гірської ОТГ, що передбачено п. 3.4. програми “Турбота”. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 
"За"–6.  "проти"–0.  "утрималися"- 0, “не голосували” – 0 

 

18. Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 
культурного розвитку Т.С. Гуменюк закрила засіданні комісії. 

 

 

Голова комісії                        _____________ Т.С. Гуменюк  
Секретар комісії    _____________Я. І.Чівільдєєва 
Заступник голови комісії    _____________Т.В.Петрашенко 
Члени комісії                         _____________ І.В. Вошкулат 
                                                 _____________ Г.В. Пекна 
                                                 _____________ О.О. Ничик 
                                                  
                                                  
 
 
 
 

 
 
 
 


