
Гатненська сiльська рада Фастiвського району
киiвсько[ областi

протокол лъ 1

Засiдання KoMicii з питань планування бюджету, фiнансiв, податковоТ
полiтики, соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй

с. Гатне 15:00 |6.I2.2020

ПРисутнi:

Члени KoMicii з питань планування бюджету, фiнансiв, податковоТ полiтики,
соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй

1. Сiчкаренко Людмила Михайлiвна

2. Бобруйко Павло Петрович

З. HiKiTeHKo Валентин Андрiйович

На засiданнi KoMicii присутнi :

1.Головний бухгалтер Гатненськоi сiльськоi ради Пiвкач А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
1. Про обрання заступника голови KoMicii з питань планування бюджету,

фiнансiв, податковоI полiтики, соцiально-економiчного розвитку та

iнвестицiй.

2. Про обрання секретаря KoMicii з питань планування бюджету, фiнансiв,
податкоВоi полiтики, соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй.

3.про проект затвердження штатного розпису апарату Гатненськоi сiльськоi

ради та ii'виконавчих органiв.

4. ПрО проекТ встановлення премii Гатненському сiльському головi.

5. Положення про надання платних послуг клубом села Вiта-поштова
Гатненськоi сiльськоi ради

6. Про внесення змiн до штатних розписiв кубiв с. Вiта-поштова та с. Гатне.

7. Про встановлення батькiвськоi плати за харчування дiтей в дошкiльному
навчаJIьному закладi <<.Щитячому садку << Умка>> Гатненськоi сiльськоi ради

у 2021 роцi.
1.СЛУЬЛИ:
Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, про обрання заступника голови KoMiciT з

питань планування бюджету, фiнансiв, податковоi полiтики, соцiально-

економiчного розвитку та iнвестицiй, яка запропонуваJIа обрати заступником
Бобруйко П.П.



Вирiшили:
В результатi обговорення першого питання комiсiя дiйшла висновку :

Обрати заступником голови KoMicii з питань планування бюджету, tфiнанСiв,
податковоi полiтики, соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй
Бобруйко П.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

<<За>> - 2

<Проти> -0

<Утримались>> -1

2.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, про обрання секретаря KoMicii З ПиТанЬ

планування бюджеry, фiнансiв, податковоi полiтики, соцiально-еконоМiчного

розвитку та iнвестицiй, яка запропонувала обрати секретареМ KoMicii
HiKiTeHKo В.А.

Вирiшили:
В результатi обговорення другого питання комiсiя дiйшла висновку:

Обрати секретарем KoMicii з питань планування бюджету, фiнансiв,
податковоi полiтики, соцiа-llьно-економiчного розвитку та ,iнвестицiй

HiKiTeHKo В.А.
ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - 2

<<Проти>> -0

<<Утримались>> -1

3.СЛУХАЛИ:

Пiвкач А.В. - Головного бухгалтера яка ознайомила присутнiх що до
проекту рiшення < Про затвердження штатного розпису апарату Гаiненськоi
сiльськоТ ради та ii виконавчих органiв>

Заслухавши та обговоривши iнформацiю Пiвкач А.В., постiйна комiсiя
прийшла до висновку:

Вирiшили:
Iнформацiю головного бухгалтера Пiвкач А.В. <Про затвердження штатного

розпису апарату Гатненськоi сiльськоi ради та if виконавчих органiв>
прийняти до вiдома.
2. Рекомендувати Гатненськiй сiльськiй радi погодитисъ iз запропонованим
проектом рiшення з цього питання i винести на розгляд cecii.
ГОЛОСУВАЛИ:
<За>-3
<<Проти> - 0

<<Утримались>> - 0



4.СЛУХАЛИ:

Пiвкач А.В. Головного бухгалтера яка ознайомила присутнiх що до
встановЛеннЯ премiТ Гатненському сiльському головi вiдповiдно до Закону

УкраiЪИ "ПрО мiсцеве самоврядування в Украiнi", ст. 2I Закону Украiни
<Про службу в органах мiсцеве самоврядування )), пункту б постановИ
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.03.2006 року J\Ъ 268 " Про упорядкування
структури та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчоi
влади, органiв прокуратури, сулiв та iнших органiв", Положення Про ПОРЯДОК

пр.емiювання працiвникiв ГатненськоТ сiльськоi ради та iT виконавчиХ
органiв у 2о2о роцi затвердженого рiшенням сорок сьомоi ceciT

Гатненськоi сiльськоТ ради VII скликання вiд24 грудня 2019 рОКУ J\b 7

заслухавши та обговоривши iнформацiю Пiвкач А.в.., постiйна комiсiя
прийшла до висновку:

Вирiшили:
2. Рекомендувати Гатненськiй сiльськiй радi погодитись iз запропонованим

проектом рiшення з цього питаннrI i винести на розгляд другоi сесii .

ГОЛОСУВАЛИ:
<За>-3
<Проти> -

<Утримались>> - 0

5. СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - головУ KoMicii, яка ознайомила присутнiх з положеннrIм

про надання платних послуг клубом села Вiта-поштова Гатненськот сiльськоi

Ради.
Заслухавши та обговоривши положення про надання платних послух клубом

села Вiта-Поштова Гатненськоi сiльськоi ради.

Вирiшили:
затвердити Положення та погодити проект рiшення та рекомендувати
прийняти на сесii.
ГОЛОСУВАЛИ:
<За>-З
<Проти> - 0

<Утримались>> - 0

б. СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з внесеннями

змiн до штатних розписiв клубiв с. Вiта-Поштова та с. Гатне., а саме

введення посад керiвник хореографiчного ryртка, керiвник декоративно-
прикладного мистецтва, керiвник хореографiчного колективу з народного

,u"цо, керiвник дитячого вокаJIьного колективу, посаду <Сторож>

замiнити на посаду <<керiвник вок€шьного коллективу.

ВЙрiшили:



аG

затвердити змiни до штатних розписiв та погодити

рекомендувати прийняти на ceoiT.

ГОЛОСУВАЛИ:

кЗа>-З
<<Проти>> - 0

<<Утримались>> - 0

7. СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. голову KoMicii,
встановлення батькiвськот плати за

навч€uIьному закладi <.Щитячому садку

у 2021 роцi.
Вирiшили:
Затвердити розмiр встановлення батькiвськоi плати за харчуваНня ДiТей
погодити проект рiшення, рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-3
<Проти> - 0

<Утримались>> - 0

проект рiшення,

яка ознайомила присутнiх про
харчування дiтей в дошкiльному
< Умка>> ГатненськоТ сiльськоi ради

голова koMicii

Заступник голови KoMicii

Секретар KoMicii

/
Л.М.Сiчкаренко

П.П.Бобруйко

B.A.HiKiTeHKo


