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Засiдання KoMiciT з питань планування бюджету, фiнансiв, податковоI
, полiтики, соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй
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Присутнi:

Члени KoMicii з питань планування бюджету, фiнансiв, податковоi полiтиКи,
соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй

1. Сiчкаренко Людмила Михайлiвна

2. Бобруйко Павло Петрович

3. HiKiTeHKo Валентин Андрiйович

На засiданнi KoMicii присутнi (запрошенi) :

1. Бобруйко О.С. - секретар KoMicii з реорганiзацii
2.Вахненко В.В. голова KoMicii з питань освiти, науки, культури,

духовноСтi, icTopii, та турИзму З питанЬ освiти, науки, культурИ, духовностi,
icTopii, та туризму.

3.BiTeHKo с.м. голова KoMiciT з питань земельних вiдносин,

мiстобулування, капiтального будiвництва, агропромислового комплексу,

охорони навколишнього середовища та екопогii

4.Ворушев с.€. голова KoMicii з питань пiдприемницькоi дiяльностi,
промисловоi полiтики, торгiвлi' реклами' архiтектури' благоустрою,

транспорту та зв'язку

5.Пацьора Л.В. - голова KoMiciT з питань охорони здоров'я, материнства,

дитинства, працi, соцiального захисту населення та спорту.

6.Пiвкач д.в. - Головний бухгалтер Гатненськоi сiльськоТ Ради.

7. Шульган Щ.Ю. - секретар Ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження плану соцiально-економiчного розвитку Гатненськот

сiльськоi ради.
2. Про затвердження Програми створення, використання та накопичення

11aur"pi-""o.o резервУ для запОбiгання та лiквiдацiТ надзвичайних ситуацiй

,"""Ь.""ного i природного характеру та ik наслiдкiв на територii Гатненськоi
територiальноi гром ади на 202l -2023 роки.



3.Про затвердження Програми охорони довкiлля, поводження З тВерДИМИ

побутовими вiдходами та рацiон€lJIьним використанням природних pecypciB У
Гатненськiй територiальнiй громадi Фастiвського району Кмиiвськоi ОблаСТi

на 202|-202З роки.
4. Про затвердження Програми вiдзначеннrl державних та професiйних сВяТ,

ювiлейних дат, заохочення за заслуги перед Гатненською територiальною
громадою, здiйснення представницьких та iнших заходiв на2021 piK.

5.про затвердження Комплексноi програми розвитку освiти Гатенськоi
територiальноi громади на 202 1 piK.

6.Про затвердження Програми стоматологiчноi допомоги населеннЮ

Гатненськоi сiльськоi територiальноi громади на 2021 piK.

7.Про затвердження Програми надання медичних послуг населоннЮ

ГатненськоТ сiльськоi територiальноi громади Киiвськоi областi понаД обсяг,
передбачений програмою державних гарантiй медичного обслуговУВання
населенняна2021 piK.

8.Про затвердження Програми <<Питна вода) на2020-2023 роки.

9.Про затвердження положення про премiювання працiвникiв ДНЗ <<.Щитячого

садка <<Умка>> Гатненськоi сiльськоi ради у 2021 роцi.

10.Про затвердження Положення про порядок премiювання працiвникiв
апарату ГатненськоТ сiльськоi ради rr структурних пiдроздiлiв та виконання
органiв у 2021 роцi.
11.Про затвердженнrI бюджету Гатненськоi сiльськоi ради на2021 piK.

1. СЛУХАЛИ:
Сiчкаренко Л.М. голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з планом
соцiально-економiчного розвитку Гатненськоi сiльськоi ради.

Вирiшили: затвердити план соцiально-економiчного розвитку Гатненськоi
сiльськоi ради, погодити проект рiшення та рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-3
<Проти> -0

<Утримались>> -0

2.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з Програмою
створення, використання та накопичення матерiального резерву для
запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй техногенного i природного
характеру та ik наслiдкiв на територii Гатненськоi територiальноi громади на
202|-202З роки
Вирiшили: затвердити Програму створення, використання та накопичення
матерiального резерву для запобiгання та лiквiдацii надзвичайних ситуацiй
техногенного i природного характеру та iх наслiдкiв на територii ГатненськоТ
територiальноi громади на 2021-202З роки, погодити проект рiшення та

рекомендувати прийняти на ceciT.



ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-З
<<Проти>> -0

<Утримались>> -0

3.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з Програмою
охорони довкiлля, поводження з твердими побутовими вiдходами та

рацiональним використанням природних pecypciB у Гатненськiй
територiальнiй громадi Фастiвського району Киiвськоi областi на 202I-202З

роки.
Вирiшили: затвердити Програму охорони довкiлля, поводження з твердиМи
побутовими вiдходами та рацiон€ulьним використанням природних pecypciB У

Фастiвського району КиiЪськоТ областi

рiшення та рекомендувати прийняти на
Гатненськiй територiальнiй громадi
на202|-2023 роки, погодити проект
сесii.
ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-3
<Проти> - 0

<Утримались>> - 0

4.СЛУХАЛИ:

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

вiдзначення державних та професiйних свят, ювiлейних дат, ЗаОхоченНЯ За

заслуги перед Гатненською територiальною громадою, здiйснення
представницьких та iнших заходiв на2021 piK.

Вирiшили: затвердити Програму вiдзначення державних та ПРОфеСiЙНИХ

свят, ювiлейних Дот, заохочення за заслуги перед Гатненсъкою
територiальною цромадою, здiйснення представницьких та iнших заходiв на

2O2I piK., погодити проект рiшення та рекомендувати приЙняти На cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-3
<<Протп> -

<<Утримались>> - 0

5.СЛУХАЛИ:

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

про|рамою розвитку освiти Гатенськоi територiальноi громадИ на 2021 piK

вирiшили: затвердити Комплексну програму розвитку освiти Гатенськоi

територiальноi громади на 202| piK, погодити проект рiшення та

рекомендувати прийнятп на ceciT.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>>-З

<Проти>> -

кУтримались) - 0



б.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з Програмою
стоматологiчноi допомоги населенню Гатненськоi сiльськоi територiальноi
громади на 2021 piK.

Вирiшили: затвердити Програму стоматологiчноi допомоги населенню
Гатненськоi сiльськоi територiальноi громади на 2021 piK., погодити проект

рiшення та рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>>-3

<Проти> -

<<Утримались>> - 0

7.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з Програмою
надання медичних послуг населенню Гатненськоi сiльськоi територiальноi
громади Киiвськоi областi понад обсяг, передбачений програмою державних
гарантiй медичного обслуговуваннrI населенн я на 202| ptK.

Вирiшили: затвердити Програми надання медичних послуг населенню
Гатненськоi сiльськоi територiальноi громади Киiвськоi областi понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантiй медичного обслуговування
населенн я на 2021 piK., погодити проект рiшення та рекомендувати прийняти
на ceciT.

ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-3
<Проти> -

<Утримались>> - 0

8.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з Програмою
<<Питна вода) на2020-2023 роки.
Вирiшили: затвердити Програму <<Питна вода) на 2020-2023 роки.,
погодити проект рiшення та рекомендувати прийняти на ceciT.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>>-3

<Проти> -

<Утримались>> - 0

9.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з положення про
премiювання працiвникiв ДНЗ к,,Щитячого садка <<Умка> Гатненськоi сiльськоi

ради у 2021 роцi.
Вирiшили: затвердити положеннrI про премiювання працiвникiв ДНЗ
<<,Щитячого садка <<Умка>> ГатненськоТ сiльськоi ради у 2021 роцi., погодити
проект рiшення та рекомендувати прийняти на сесii.



ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>>-3

кПроти> -

кУтримались>> - 0

10.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з ПоложенняМ
про порядок премiювання працiвникiв апарату Гатненськоi сiльськоi ради iT

структурних пiдроздiлiв та виконання у 2021 роцi.

Вирiшили: затвер дити Положення про порядок премiювання працiвникiв
апарату Гатненськоi сiльськоi ради iT структурних пiдроздiлiв та викоНання У
202| роцi.,погодити проект рiшення та рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:

кЗа>-З
<Проти> -

<Утримались>> - 0

11.СЛУХАЛИ:

Пiвкач Д.В., Головного бухгалтера Гатненськоi сiльськоi ради, яка

детально розповiла присутнiм щодо проекту рiшення, зачитапа пояснЮВ€LлЬнУ

записку до нього, дет€шIьно зупинились на додатках та ознаЙомила приСУтНiХ

щодо бюджету на 2021piK.

Вирiшили: погодити проект рiшення з додатками та рекомендувати
прийняти на cecii.
ГОЛОСУВАЛИ:

<За>-3
<Проти> -

<Утримались> - 0

Голова KoMiciT LY,

Заступник голови KoMicii

Л.М.Сiчкаренко

П.П.Бобруйко

Секретар KoMicii B.A.HiKiTeHKo


