
 
УКРАЇНА 

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

Київської області 
 

ПРОТОКОЛ № 17 
 

засідання постійної комісіїз питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та 
культурного розвитку. 

 
від 18.10.2021р.  зал  с. Гора, вул. Центральна, 5  
 
Голова засідання: Гуменюк Т.С. 
Присутні члени комісії: 
Я.І. Чівільдєєва, Пекна Г.В., Т.В Петрашенко 
Відсутні члени комісії: Ничик О.О., І.В.Вошкулат, 
 
Запрошені: 
Начальник Фінансового відділу Гірської сільської ради — Баркова Л.В.  
 
Участь в засіданні взяли: депутати Гірської сільської ради: Мамєдов Р., Безпала В.А. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 
1. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/311 від 18.10.21. 
2. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/310 від 18.10.21. 
3. Клопотання начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. 
4. Клопотання начальників ВПЗ. 
5. Внесення змін до програми «Добробут». 
6. Виділення коштів згідно програми «Добробут» 
7. Клопотання командира 9621 підрозділу та начальника ОКПП «Київ». 
8. Департамент регіонального розвитку КОДА № 012-10/3839 від 11.10.2021. 
9. Заяви громадян згідно програми «Турбота». 
10. Клопотання депутатки Пекної Г.В. щодо виділення коштів на відеокамери. Клопотання 

депутатки Тютюн Я.І. та Мамедова Р. щодо виділення коштів на відсипки вул. Садова 
с. Затишне.  

11. Клопотання депутатки Пекної Г.В. 
12. Клопотання депутата Мамедова Р. щодо замовлення проекту по освітленню 

центральної дороги відрізок від с. Петро-Павлівське до с. Ревне. 
 



СЛУХАЛИ: Гуменюк Т.С. голову комісії, яка ознайомила  присутніх з  порядком  денним 
комісії. 
 
ВИРІШИЛИ: 
- Затвердити порядок денний комісії:  

 
1. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/311 від 18.10.21. 
2. Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 

населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/310 від 18.10.21. 
3. Клопотання начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. 
4. Клопотання начальників ВПЗ. 
5. Внесення змін до програми «Добробут». 
6. Виділення коштів згідно програми «Добробут». 
7. Клопотання командира 9621 підрозділу та начальника ОКПП «Київ». 
8. Департамент регіонального розвитку КОДА № 012-10/3839 від 11.10.2021. 
9. Заяви громадян згідно програми «Турбота». 
10. Клопотання депутатки Тютюн Я.І. та Мамедова Р. щодо виділення коштів на відсипки 

вул. Садова с. Затишне.  
11. Клопотання депутатки Пекної Г.В. щодо виділення коштів на відеокамери. 
12. Клопотання депутатки Тютюн Я.І. та Мамедова Р. щодо виділення коштів на відсипки 

вул. Садова с. Затишне.  
13. Клопотання депутата Мамедова Р. щодо замовлення проекту по освітленню 

центральної дороги відрізок від с. Петро-Павлівське до с. Ревне. 
 

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

 
1.СЛУХАЛИ: Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального 
захисту населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/311 від 18.10.21. 

 
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про надходження 
клопотання, в якому Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  (код 
ЄДРПОУ 44070248) просить: 

1. Збільшити КПКВКМБ  0611021  
Мартусівська початкова школа   по місцевому бюджеті  всього на 107000,00 гривень в т.ч.: 
КЕКВ 2210 - 30000,00 гривень для придбання дидактичного матеріалу для НУШ. 
КЕКВ 2210 - 20000,00 гривень для придбання іграшок для садочку. 
КЕКВ 2210 - 5000,00 гривень для придбання принтера кольорового. 
КЕКВ 2210 - 10000,00 гривень для придбання кухонного обладнання на харчоблок. 
КЕКВ 2240 - 42000,00 гривень для надання послуг по проведення інтернету. 

2. Збільшити КПКВКМБ  0611021  по 
місцевому бюджеті  всього на 66500,00 гривень в  Гірської ЗОШ.: 
КЕКВ 2210 - 29500,00 гривень для придбання кухонного обладнання на харчоблок( посуд, відра, 
ложки, миски, кастрюлі) 
КЕКВ 2282- 7000,00 гривень для навчання операторів котелень Гірської ЗОШ. 
КЕКВ 2210 - 30000,00 гривень для придбання парт НУШ. 

3. Збільшити КПКВКМБ  0611021  по місцевому бюджеті  всього на 544480,00 гривень в ОЗ 
Ревневської ЗОШ І-ІІІ ступенів : 
КЕКВ 2111- 372000,00 гривень для оплати заробітньої плати ОЗ Ревневської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 



КЕКВ 2120- 81840,00 гривень для оплати нарахування ОЗ Ревневської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
КЕКВ 2210- 47640,00 гривень для оплати гардеробної ОЗ Ревневської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
КЕКВ 2210- 43000,00 гривень для посуду ОЗ Ревневської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. Збільшити КПКВКМБ  0611021  по 
спеціальному фонді  всього на 60796,00 гривень в  Гірської ЗОШ.: 
КЕКВ 3110 – 11646,00 для закупівлі пароконвектомату. 
КЕКВ 3110 – 20000,00 для закупівлі хліборізки. 
КЕКВ 3110 – 22000,00 для закупівлі стелажу для хіба. 
КЕКВ 3110 – 7150,00 для закупівлі візка для перевезення кастрюль. 

5. Збільшити КПКВКМБ  0611021  по місцевому бюджеті  всього на 52294,00 гривень в ОЗ 
Ревневської ЗОШ І-ІІІ ступенів : 
КЕКВ 3110 -  52294,00 гривень для закупівлі вокально цифрової радіосистеми  в кількості 3 штуки 
та мікшерний пульт в кількості 1 штука 

 
 

ВИРІШИЛИ:  Задовольнити вищевказане клопотання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

2.  СЛУХАЛИ: Клопотання начальника управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення-  Плахотнюк О.М. № 01-18/310 від 18.10.21. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про надходження клопотання, в 
якому Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого 
комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області  (код ЄДРПОУ 
44070248) просить: 

1. Зменшити  КПКВКМБ  0611021 Мартусівська початкова школа  по спеціальному 
фонді КЕКВ 3110 -  34354,00 гривень. 

КЕКВ 3110 - 34354,00 гривень закупівлі вхідних  ламінованих дверей металопластикових. 
1. Збільшити КПКВКМБ  0611021  по 

спеціальному фонді  всього на КЕКВ 3110 -  34354,00 гривень в  Гірській ЗОШ.: 
КЕКВ 3110 -  34354,00 гривень для закупівлі пароконвектомату. 

2. Просимо Вас зменшити КПКВКМБ  
0614030  по місцевому бюджеті  всього на 120780,00 гривень  в т.ч.: 
КЕКВ 2111 - 99000,00гривень для виплати заробітної плати працівників. 
КЕКВ 2120 -  21780,00 гривень для нарахування по заробітній платі працівників. 

3. Просимо Вас збільшити КПКВКМБ  
0614060  по місцевому бюджеті  всього на 120780,00 гривень  в т.ч.: 
КЕКВ 2111 - 99000,00гривень для виплати заробітної плати працівників. 
КЕКВ 2120 -  21780,00 гривень для нарахування по заробітній платі працівників. 

 

ВИРІШИЛИ:  Задовольнити вищевказане клопотання. 

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

3.СЛУХАЛИ:  Клопотання начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. 



 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення із клопотанням 
начальника відділу «ЦНАП» Чівільдєєвої Я.І. щодо виділення коштів для закупівлі електронної 
черги у відділ «ЦНАП» 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане клопотання на доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 
4. СЛУХАЛИ: Клопотання начальників ВПЗ с. Гора, с. Ревне, с. Мартусівка. 
ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення начальників ВПЗ         

с. Гора, с. Ревне, с. Мартусівка із проханням преміювати працівників  відділень до Всесвітнього 
Дня працівника пошти. 

 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти для преміювання працівників ВПЗ с. Гора, с. 

Ревне, с. Мартусівка із проханням преміювати працівників  відділень до Всесвітнього Дня 
працівника пошти. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 

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

 

5.СЛУХАЛИ:   Внесення змін до програми «Добробут». 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім, що у зв’язку із задоволенням 
клопотань начальників ВПЗ, необхідно внести зміни до програми «Добробут», доповнивши 
пунктом «Преміювання працівників ВПЗ с. Гора, с. Ревне, с. Мартусівка до Всесвітнього Дня 
працівника пошти, в розмірі 5 000 грн. (буз урахування ПДВ) на кожного» 
 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до програми «Добробут» доповнивши таблицю розрахунку пунктом 
«Преміювання працівників ВПЗ с. Гора, с. Ревне, с. Мартусівка до Всесвітнього Дня працівника 
пошти, в розмірі 5 000 грн. (буз урахування ПДВ) на кожного». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

6.СЛУХАЛИ: Виділення коштів згідно програми «Добробут». 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про необхідність виділення коштів 
згідно програми «Добробут» на преміювання працівників ВПЗ с. Гора, с. Ревне,   с. Мартусівка (11 
чоловік) до Всесвітнього Дня працівника пошти, в розмірі 5 000 грн. (буз урахування ПДВ) на 
кожного. 
 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти з розрахунку 5 000 грн. (буз урахування ПДВ) 
на кожного (загалом 11 чоловік). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

7.СЛУХАЛИ: Клопотання командира 9621 підрозділу та начальника ОКПП «Київ». 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про звернення про звернення із 
клопотанням командира 9621 підрозділу та начальника ОКПП «Київ» із проханням про заохочення 
персоналу з нагоди Дня захисників та захисниць України.  

ВИРІШИЛИ: Залишити без задоволення дані клопотання, у зв’язку командира 9621 підрозділу та 
начальника ОКПП «Київ» із відсутність фінансування.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

8.СЛУХАЛИ:   Департамент регіонального розвитку КОДА № 012-10/3839 від 11.10.2021. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Т.С. Гуменюк доповіла присутнім про надходження листа  від 
Департамента регіонального розвитку КОДА № 012-10/3839 від 11.10.2021 із проханням виділити 
необхідне співфінансування по об’єкту «Будівництво центру підтримки дитини (дитинства) з 
житлом в с. Гора бориспільського району Київської області» у сумі 500 000 грн. 

ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

9.СЛУХАЛИ:   Заяви громадян згідно програми «Турбота». 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження від мешканців 
Гірської сільської ради заяв про надання  матеріальної допомоги.    

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді задовольнити заяви: 

1 Чернявська В.М. (ВПО) п. 11 – 5 000 грн. (без ПДВ) 

2 Голубничий І.М. п. 13 – 3 000 грн. (без ПДВ) 

3.Куліненко Ю.О. п. 13 - 3 000 грн. (без ПДВ) 

4. Ємчук Б.П, п. 13 – 3 000 грн. (без ПДВ) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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



10.СЛУХАЛИ:   Клопотання депутатки Тютюн Я.І. та депутата Мамедова Р. щодо виділення 
коштів на відсипку вул. Садова в с. Затишне.  

ВИСТУПИЛИ:  Депутатка Тютюн Я.І. та депутат Мамедова Р. клопотали про виділення коштів на 
відсипку вул. Садова в с. Затишне в сумі 706 977 грн. 

 ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на опрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

11. СЛУХАЛИ: Клопотання депутатки Пекної Г.В. щодо виділення коштів на відеокамери та 
благоустрій біля сміттєвих майданчиків. 

 
ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про надходження клопотання від 
депутатки Пекної Г.В. щодо виділення коштів на відеокамери та благоустрій біля сміттєвих 
майданчиків в с. Ревне 

 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати раді виділити кошти на відеокамери та благоустрій біля сміттєвих 
майданчиків в с. Ревне 

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

 

12. СЛУХАЛИ: Клопотання депутата Мамедова Р. щодо замовлення проекту по освітленню 
центральної дороги відрізок від с. Петро-Павлівське до с. Ревне. 

ВИСТУПИЛИ:  Голова комісії Гуменюк Т.С. доповіла присутнім про звернення депутата 
Мамедова Р. із клопотанням  про замовлення проекту по освітленню центральної дороги відрізок 
від с. Петро-Павлівське до с. Ревне. 
 
ВИРІШИЛИ: Відкласти дане питання на опрацювання. 

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

13. 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                         _____________ Г.В. Пекна                                                 
                                                  



                                                  
 
 
 


