УКРАЇНА
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Бориспільського району
Київської області
ПРОТОКОЛ № 15
засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та
культурного розвитку.
від 07.09.2021р. зал с. Гора, вул. Центральна, 5
Голова засідання: Гуменюк Т.С.
Присутні члени комісії:
Я.І. Чівільдєєва, І.В.Вошкулат, Пекна Г.В.,
Відсутні члени комісії: Т.В Петрашенко, Ничик О.О.
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., Давидок С.О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Клопотання начальника відділу культури, спорту та інформування Давидок
С.О. щодо виділення коштів на оплату праці ЗОШ Ревне.
2.
Виділення коштів на поточний ремонт освітлення Будинку культури в с. Ревне.
3.
Виділення коштів на закупівлю подарунків, призів до свята Дня Гірської ОТГ.
та виділення коштів на оплату послуг до свята Дня Гірської ОТГ.
4.
Розгляд клопотання Бориспільського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України про виділення
коштів.
5.
Клопотання Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо виділення коштів.
6.
Клопотання Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради щодо
виділення коштів.
7.
Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП про виділення коштів.
8.
Виділення коштів на капітальний ремонт опалення Будинку культури
с. Мартусівка.
9.
Виділення коштів на оплату послуг ГОЛОС РАДА.
10.
Внесення змін до програми «Турбота» згідно клопотання Орел І.А.
11.
Внесення змін до програми «Добробут» згідно клопотання Орел І.А.
12.
Виділення коштів для здійснення виплат по програмі «Добробут».
13.
Звернення ТОВ “Баланс”.

14.

Клопотання завідуючої Гірського ЗДО «Берізка» Коваль Н.М.

15.
Депутатські звернення депутаток Чайки О.І. та Чівільдєєвої Я.І.
16.
Клопотання Плахотнюк О.М.
17.
Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги.
18.
Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської сільської
територіальної громади ради на 2021 рік”
СЛУХАЛИ: Чівільдєєву Я.І. секретаря комісії, яка ознайомила
денним комісії.

присутніх з

порядком

ВИРІШИЛИ:
-

Затвердити порядок денний комісії:
1.
Клопотання начальника відділу культури, спорту та інформування Давидок
С.О. щодо виділення коштів на оплату праці ЗОШ Ревне.
2.
Виділення коштів на поточний ремонт освітлення Будинку культури в с. Ревне.
3.
Виділення коштів на закупівлю подарунків, призів до свята Дня Гірської ОТГ.
та виділення коштів на оплату послуг до свята Дня Гірської ОТГ.
4.
Розгляд клопотання Бориспільського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України про виділення
коштів.
5.
Клопотання Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо виділення коштів.
6.
Клопотання Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради щодо
виділення коштів.
7.
Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП про виділення коштів.
8.
Виділення коштів на капітальний ремонт опалення Будинку культури с.
Мартусівка.
9.
Виділення коштів на оплату послуг ГОЛОС РАДА.
10.
Внесення змін до програми «Турбота» згідно клопотання Орел І.А.
11.
Внесення змін до програми «Добробут» згідно клопотання Орел І.А.
12.
Виділення коштів для здійснення виплат по програмі «Добробут».
13.
Звернення ТОВ “Баланс”.
14.
Клопотання завідуючої Гірського ЗДО «Берізка» Коваль Н.М.
15.
Депутатські звернення депутаток Чайки О.І. та Чівільдєєвої Я.І.
16.
Клопотання Плахотнюк О.М.
17.
Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги. (17.1).
18.
Пропозиції про внесення змін до рішення ради “Про бюджет Гірської сільської
територіальної громади ради на 2021 рік”

ГОЛОСУВАЛИ:
"За" – 4, "проти" –0 , "утрималися" –0.
1. СЛУХАЛИ: Клопотання начальника відділу культури, спорту та інформування
Давидок С.О. щодо виділення коштів на оплату праці ЗОШ Ревне.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про надходження
клопотання від начальника відділу Давидок С.О., в якому зазначено про необхідність
внесення змін по загальному фонду КПКВК 0611021 стосовно додаткового фінансування на

вересень 2021 року в розрізі видатків КЕКВ 2111 на суму 270 000, 00 грн. та КЕКВ 2120 на
суму 59 400, 00 грн., у зв’язку із недостатнім фінансуванням по заробітній платі.
ВИРІШИЛИ: Задовольнити вищевказане клопотання. Рекомендувати раді виділити кошти в
сумі 329 400, 00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0
2. СЛУХАЛИ: Виділення коштів на поточний ремонт освітлення Будинку культури в
с. Ревне.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк та начальник відділу культури, спорту та
інформування Давидок С.О. доповіли присутнім про необхідність виділення коштів на
поточний ремонт освітлення Будинку культури в с. Ревне (приєднання додаткових кіловат
для встановлення електроопалення).
ВИРІШИЛИ: Задовольнити вищевказане клопотання. Рекомендувати раді виділити кошти в
сумі 70 000, 00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0 , “не голосували” - 0.
3.СЛУХАЛИ: Виділення коштів на закупівлю подарунків, призів до свята Дня Гірської ОТГ
та оплату послуг.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення начальник
відділу культури, спорту та інформування Давидок С.О. щодо виділення коштів на закупівлю
подарунків, призів до свята Дня Гірської ОТГ в сумі 100 000, 00 грн. та на оплату послуг в
сумі 300 000, 00 грн.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти в сумі 100 000, 00 грн. на закупівлю
подарунків, призів до свята Дня Гірської ОТГ та на оплату послуг в сумі 300 000, 00 грн. Дня
Гірської ОТГ.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4 "проти"–0. "утрималися"- 0 “не голосували” - 0.
4. СЛУХАЛИ:Клопотання Бориспільського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України про виділення
коштів.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про із клопотанням
щодо виділення коштів на закупівлю сокир, саморізів, плакатів на навчальні місця та
покажчики до ППЛС, пального, у звязку із проведенням навчальних зборів батальйону
територіальної оборони Бориспільського району.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти в сумі 6 400, 00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4 "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0

5.СЛУХАЛИ: Клопотання Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо виділення коштів.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення із
клопотанням Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» щодо виділення додаткових коштів на оплату за
постачання та розподіл електричної енергії по МА та ФАПам Гірської ОТГ в сумі 97 580, 51
грн.
ВИРІШИЛИ: Задовольнити вищевказане клопотання. Рекомендувати раді виділити кошти в
сумі 97 580, 51 грн. на оплату за постачання та розподіл електричної енергії по МА та
ФАПам Гірської ОТГ.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” – 0

6.СЛУХАЛИ:Клопотання Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради щодо
виділення коштів.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення
Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради із клопотанням про виділення субвенції
для погашення заборгованості за фактично спожиту теплову енергію в сумі 28 515,00 грн.
ВИРІШИЛИ: Задовольнити вищевказане клопотання. Рекомендувати раді виділити кошти у
вигляді субвенції в сумі 28 515,00 грн. для оплати фактично спожитої теплової енергії.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0
7.СЛУХАЛИ: Клопотання начальника Управління ЖКГ та КП Жили В.О. про виділення
коштів.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк та начальник Управління ЖКГ та КП Жила
В.О. доповіли присутнім про необхідність виділення коштів на монтаж системи пожежної
сигналізації в сумі 77 814, 70 грн., послуги з чистки каналізації в с. Ревне в сумі 299 961, 00
грн. , додаткові кошти на капітальний ремонт сільської ради в с. Гора в сумі 970 000, 00 грн.
А також внести зміни в призначення фінансування по КПК 1517461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
КЕКВ 2240 з «Відсипка вулиць село Ревне, вул. Бригадна , вул. П. Зубаня, село Затишне, вул.
Молодіжна” на «Відсипка вулиць село Ревне, вул. Бригадна , село Затишне, вул. Садова”.
ВИРІШИЛИ: Клопотання задовольнити частково. Рекомендувати раді виділити кошти на
оплату послуги з чистки каналізації в с. Ревне в сумі 299 000, 00 грн., на оплату капітального
ремонту приміщення будівлі сільської ради с. Гора (коригування проекту) в сумі 1 250 000,00
грн. Внести зміни в призначення фінансування по КПК 1517461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
КЕКВ 2240 з «Відсипка вулиць село Ревне, вул. Бригадна , вул. П. Зубаня, село Затишне, вул.
Молодіжна” на «Відсипка вулиць село Ревне, вул. Бригадна , село Затишне, вул. Садова”
В іншій частині клопотання залишити на опрацювання.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0
8.СЛУХАЛИ:
с. Мартусівка.

Виділення коштів на капітальний ремонт опалення Будинку культури

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк та начальник відділу культури, спорту та
інформування Давидок С.О. доповіли присутнім про необхідність виділення коштів на
капітальний ремонт опалення Будинку культури с. Мартусівка.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на капітальний ремонт опалення
Будинку культури с. Мартусівка в сумі 278 000, 00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0

9.СЛУХАЛИ: Виділення коштів на оплату послуг ГОЛОС РАДА.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про необхідність оплати
послуг ГОЛОС РАДА в сумі 49 500, 00 грн.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити грошові кошти на оплату послуг ГОЛОС РАДА в
сумі 49 500, 00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0

10.СЛУХАЛИ:
«Турбота».

Клопотання начальника ССД Орел І.А. щодо внесення змін до програми

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження
клопотання від начальника ССД Орел І.А. про необхідність внесення змін до програми
«Турбота», а саме до п. 11 програми додати категорію для виплати «діти, позбавлені
батьківського піклування».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді внести зміни до програми «Турбота» з урахуванням
клопотання начальника ССД Орел І.А.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0

11. СЛУХАЛИ: Клопотання начальника ССД Орел І.А. щодо внесення змін до програми
«Добробут».
ВИСТУПИЛИ:

Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження

клопотання від начальника ССД Орел І.А. про необхідність внесення змін до програми
«Добробут», а саме додати пункт «Забезпечення допомогою по підготовці до навчального
року дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, із малозабезпечених сімей, дітейсиріт, позбавлених батьківського піклування, наборами канцтоварів».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді внести зміни до програми «Добробут» з урахуванням
клопотання начальника ССД Орел І.А.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” – 0

12. СЛУХАЛИ: Виділення коштів для здійснення виплат по програмі «Добробут».
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про необхідність
виділення коштів для здійснення виплат згідно програми «Добробут», а саме 30 000, 00 грн.
для виплат дітям, які брали участь в конкурсах та олімпіадах та 10 000, 00 грн. передбачити
для забезпечення допомогою по підготовці до навчального року дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, наборами канцтоварів.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти для здійснення виплат по програмі
«Добробут» в сумі 40 000, 00 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4 "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0

13. 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"–4 "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0
14. СЛУХАЛИ: Клопотання завідуючої Гірського ЗДО «Берізка» Коваль Н.М.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до
Гірської сільської ради звернення завідуючої Гірського ЗДО «Берізка» Коваль Н.М. із
проханням преміювати працівників закладу з нагоди професійного свята Всеукраїнського
дня дошкілля та Дня працівника освіти.
ВИРІШИЛИ: Преміювати працівників в межах фонду заробітної плати.
ГОЛОСУВАЛИ:

"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” – 0

15. СЛУХАЛИ: Депутатські звернення депутаток Чайки О.І. та Чівільдєєвої Я.І.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до
Гірської сільської ради звернення депутаток Чайки О.І. та Чівільдєєвої Я.І. із пропозиціями
до бюджету Гірської ОТГ на 2022 рік.
ВИРІШИЛИ: Відкласти на доопрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” – 0

16. СЛУХАЛИ: Клопотання начальника управляння гуманітарного розвитку та соціального
захисту населення - Плахотнюк О.М.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до
Гірської сільської ради звернення ачальника управляння гуманітарного розвитку та
соціального захисту населення - Плахотнюк О.М. із проханням збільшити КПКВКМБ
0613104 Ревненське ВСД по місцевому бюджету на 16 609, 00 грн., збільшити КПКВКМБ
0611010 (садочки) по місцевому бюджету на 190 853, 00 грн., збільшити КПКВКМБ 0611021
Мартусівський НВО по місцевому бюджету на 74 816 грн., збільшити КПКВКМБ 0614082
свята по місцевому бюджету на 50 000. 00 грн.
ВИРІШИЛИ: Задовольнити клопотання начальника управляння гуманітарного розвитку та
соціального захисту населення - Плахотнюк О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0

17. СЛУХАЛИ: Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до
Гірської сільської ради заяв мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги.
ВИРІШИЛИ: Надати матеріальну допомогу згідно п. 15:
1. Тименко В.В. - 10 000 грн.
2. Плис Н.В. - 10 000 грн.
3. Передереєв О.П. - 10 000 грн.
Згідно п. 10:
1. Козлова Т.А. - 5 000 грн.
2. Скічко Ю.М. - 4 000 грн.
Згідно п. 16
1. Скічко Ю.М. - 80 000 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За"–4. "проти"–0. "утрималися"- 0, “не голосували” - 0
17. 1. СЛУХАЛИ: Заяви мешканців Гірської ОТГ про надання матеріальної допомоги.
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження до
Гірської сільської ради заяви Тищенко О.О.
ВИРІШИЛИ: Відкласти дану заяву на опрацювання.
18. 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 2 848 900 грн.
у тому числі:
1.1
1.2

По ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
в сумі 2 000 000,00 грн.
По ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості»
в сумі 848 900,00 грн.
ВИДАТКИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету на суму
рахунок перевиконання дохідної частини,
1.1.

1 021 900 гривен за

ТПКВКМБ 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ - 89 500 грн.

1.1.1 ТПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах,
селах, об’єднаних
територіальних
громадах»»
+ 49 500 грн.
- у тому числі:
-КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 49 500 грн.
Оплата послуг ГОЛОС РАДА
1.1.2 ТПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» ( видатки по
програмі «Добробут»)
+ 40 000 грн.

у тому числі:
- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»

+ 40 000 грн.

1.2 ТПКВКМБ 0610000
УПРАВЛІННЯ
ГУМАНІТАРНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
+ 799 400 грн.

РОЗВИТКУ

ТА

1.2.1. ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти »
329 400 грн.
ЗОШ Ревне 329 400 грн.
у тому числі:
- КЕКВ 2111 ( оплата праці) 270 000 грн.
- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 59 400 грн.
1.2.2. ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
+ 70 000 грн.
у тому числі:
-КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 70 000 грн.
Поточний ремонт освітлення
1.2.3 ТПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» ( видатки по
програмі «Добробут»)
+ 400 000 грн.
у тому числі:
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 100 000 грн.
(придбання подарунків, призів на свято ОТГ ) – 100 000 грн.
-КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) – 300 000 грн.
Оплата послуг свято
– 300 000 грн.
1.3 ТПКВКМБ 1510000 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
6 400 грн.
1.3.1 ТПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах,
селах, об’єднаних
територіальних
громадах
6 400 грн.
у тому числі:
- КЕКВ 2210 (придбання предметів,матеріалів, обладнання + 6 400 грн.
1.4. ТПКВКМБ 3710000 ВІДДІЛ ФІНАНСІВ – 126 600 грн.
1.4.1. ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету »
+ 126 600 грн.
у тому числі:
-КЕКВ
2620
«Поточні
трансферти
органам
державного
інших рівнів" (КНП «БРЦПМСД) )
+126 600 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

управління

1. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету на суму
рахунок передачі коштів загального фонду спеціальному фонду

1 827 000 гривен за

1.1 ТПКВКМБ 1510000 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
1 827 000 грн.
1.1.1 ТПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах,
селах, об’єднаних
територіальних
громадах
1 250 000 грн.
у тому числі
- КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 1 250 000 грн.
Капітальний ремонт будівлі сільської ради с. Гора
(коригування проекту) –

1 250 000 грн. .

1.1.2 ТПКВКМБ 1516030 - «Організація благоустрою населених пунктів »
299 000 грн.
у тому числі:
- КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 299 000 грн.
Капітальний ремонт (чистка каналізації)

299 000 грн.

1.1.3. ТПКВКМБ 1514060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
+ 70 000 грн.
у у тому числі:
- КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів – 278 000 грн.
Капітальний ремонт (опалення будинку культури с,Матрусівка)

19.

278 000 грн.

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

Голова комісії
Секретар комісії
Члени комісії

_____________ Т.С. Гуменюк
_____________Я. І.Чівільдєєва
_____________ І.В. Вошкулат
_____________ Г.В. Пекна

