
Гатненська сiльська рада Фастiвського району
киiвськоi областi

протокол лъ 3

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

с. Гатне 09:00 22.0|.202|

Присутнi:

Члени KoMiciT з питань планування бюджету, фiнансiв, податковоi полiтики,

соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй

1. Сiчкаренко Людмила Михайлiвна

2. Бобруйко Павло Петрович - вiдсутнiй

3. HiKiTeHKo Валентин Андрiйович;

На KoMicii присутнi (запрошенi) :

1.Головний бухгалтер Гатненськоi сiльськоi ради Гурiненко М.О.

2.Секретар Ради Шульган Д.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
1. Про розгляд заяви Савалюка Миколи Петровича стосовно оIшати

"u""u""" 
yrHiB кIIнЗ <Чабанiвська ЛIТIМ>>, якi проживають на територiТ

с.Гатне, Вiта-Поштова, Юрiвка.

2. ПрО розгляД заяви Корицького Б.Б. стосовно виплати середньоi заробiтноi

платИ згiднО ч.5 ст.|2 ЗаконУ УкраIни оПро мiсцеве самовря.ц}rмнЕя в

УкраiЪi> тач.2 ст.33 пПро статус деггугатiв мiсцевих рад>.

3.Про затвердження Положень про вiддirп.r, струкгурнi пi:роз:Lтr та

""*o"u"ri 
орiани ГатненськоТ сiльськоi рали Фастiвського райощ- KrrTBcbKoT

областi.

4. Про внесення змiн та затверд/кення CTaTrTl, ко\I\НаlЬ,-.ОГt1 __--:,:a],1::З:

<BiTa> Гатненськоi сiльськоТ ради Фастiвського pal"{oHr Кl:iзсьi;о_ ,-1.-.;-- з

5. Про внесення змiн та затвердженнrI Статуry ко}rунаJьЕою пuтпрЕемства

<мкП <<Гатне>> Гатненськоi сiльськоi рали Фастiвського райову КпЪськоi
областi в новiй редакцii .

6. Про затвердження типового штатного розпису по Гатненськil"t

та Юрiвськiй загальноосвiтнiх школах I-III ступенiв на 2021 piK



7. Про затвердження Програми фiнансовоi пiдтримки дiяпьностi I_{eHTpy

надання адмiнiстративних послуг в с. Гатне на202|,2023 роки.

8.про затвердження безоплатноi передачi майна спiльноi BлacнocTi

територiальниХ громад сiл, селищ, MicT Киево-Святошинського району
киiвськоi областi у комунапьну BJIacHicTb Гатненськоi територiальнот

громади Фастiвського району Киiвськоi областi.

9. Про затвердження Положення про облiкову полiтику Гатненськоi
сiльськоi ради на 2021 piK.

L.Слухали:

Сiчкаренко л.м. голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з заявоЮ

савалюка Миколи Петровича, та листом директора кпнз <чабанiвська

ЛШМ), стосовно оплати навчання учнiв КПНЗ <<Чабанiвська ЛIIМ>>, ЯКi

проживають на територiI с.Гатне, Вiта-Поштова, Юрiвка.

ВирiшиЛи: НаправитИ листа до диреКтора кпнЗ кЧабанiвська ДТТТМ> для

уточнення та обrрунтування BapTocTi спiв фiнансування для оплати навчання

дiтей та под€Lльшого прийняття рiшення та вирiшення даноi ситуацiТ.

Голосували:

<<За>> - 2

<<Проти>> -0

<Утримались>> -0

2.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з заявоЮ

Корицького Б.Б. стосовно виплати середньоi заробiтноi плати згiдно ч.5 ст.12

Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> та ч.2 ст.ЗЗ <Про

статус депутатiв мiсцевих рад>. (з додатками документiв)

Вирiшили: .Щля реалiзацii даноТ гарантiТ зазначеноi в абз.2 ч.2 ст.33 Закону
J\b 93 повиннi дотримуватися Bci умови вище зzвначеного Закону, €Lле при

розглядi даноi заяви вiдсутнi пiдстави для виплати. ,Щане питання довести до

депутатiв ради та винести на розгляд сесii.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> -2
<Проти> -0

<<Утримались>> -0

3.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMiciI, яка ознайомила присутнiх з ПоложенняМи
про вiддiли, cTpyкTypHi пiдроздiли та виконавчi органи Гатненськоi сiльськоi

ради Фастiвського району Киiвськоi областi.

о Положення про загальний вiддiл, органiзацiйноi та кадровоi роботи;

о Положення про сектор мiстобудування та архiтектури;

о Положення про сектор земельних вiдносин;



Вирiшили: затвердити Положення про вiддiли, cTpyKTypHi пiдроздiлИ Та

виkонавчi органи Гатненськоi сiльськоi ради Фастiвсъкого району КиiЪсьКОi
областi. ,рекомендувати прийняти на ceciT.

ГОЛОСУВАЛИ:

<<За>> - 2

<<Проти>> - 0

<Утримались>> - 0

4.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMiciT, яка ознайомила присутнiх з внесеНиМи

змiнами до Статуту комун€tльного пiдприемства KBiTa>> Гатненськоi сiльськОi

ради Фастiвського району КиiЪськоI областi в новiй редакцiТ , а саМе ЗМiНа

нЕlзви районУ з Киево-Святошинського на Фастiвський, та змiна засновника
кП (BITA>

Вирiшили: затвердити змiни до Статуту комун€lJIьного пiдприемства <<BiTa>>

Гатненськоi сiльськоi ради Фастiвського району КиТвськоТ облаСтi В НОВiЙ

редакцii та рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - 2

<Проти> -

<Утримались>> - 0

5.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - головУ KoMiciI, яка ознайомила присутнiх з внесеними

змiнами до СтатУту комун€Lльного пiдприемства <МКП <Гатне>> Гатненськоi

сiльськоi ради Фастiвського району КиiЪськоi областi в новiй редакцii, а саме

змiна назви районУ з Киево-Святошинського на Фастiвський

вирiшили: затвердити змiни до Статуту комунального пiдприемства <мкп
<<гатне>> Гатненськот сiльськот ради Фастiвського району Киiъськоi областi в

новiй редакцiТ , та рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - 2

<Проти> -

<Утримались>> - 0

б.СЛУХАЛИ:
Сiчкаренко л.м. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з типовим
штатним розписом по Гатненськiй та Юрiвськiй загальноосвiтнiх школах I-III

ступенiв на2021 piK.

Вирiшили: затвердити штатний розпис по Гатненськiй та Юрiвськiй
заг€Lльноосвiтнiх школах I-III ступенiв на 2021рiк.,погодити проект рiшення
та рекомендувати прийняти на сесii.



ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - 2

кПротш

<<Утримались> - 0

7.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. голову KoMiciI, яка ознайомила присутнiх з Про
затвердження Програмиу фiнансовоТ пiдтримки дiяльностi Щентру наДання

адмiнiстративних послуг в с. Гатне на202|-2023 роки.

Вирiшили: затвердити Програму фiнансовоТ пiдтримки дiяльностi I-{eHTpy

надання адмiнiстративних послуг в с. Гатне на 202|-2023 роки.,ПОГОДИТИ
проект рiшення та рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:

<<За>> - 2

<<Проти>> -

<<Утримались>> - 0

8.СЛУХАЛИ:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з актом передачi
майна спiльноТ власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT КИСВО-

Святошинського району КиiЪськоi областi у комунальну власнiСТЬ

Гатненськоi територiальноi громади Фастiвського району КиiЪськоi областi.

Вирiшили: затвердити акт приймання-передачi майна пiдпорядковаНоГо
вiддiлу освiти Кисво-Святошинськоi районноi державноi адмiнiстрацii
Киiвськоi областi у комунальну власнiсть Гатненськоi територiальнОi
громади в особi ГатненськоТ сiльськоi ради Фастiвсъкого районУ КиiЪСьКОТ

областi, погодити проект рiшення та рекомендувати прийняти на cecii.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - 2

<<Проти>> -

<<Утримались>> - 0

9.СЛУХАЛИ:

Гурiненко М.О. головного бухгалтера Гатненськоi сiльськоi ради яка
присутнlх з положенням про облiкову полiтику Гатненськоiознайомила присутнiх з положенням про облtкову полlтику l aTHeHcbKot

сiльськоi ради, вiдповiдно до Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та

фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд |6.07.|999 р. JФ 996-XIV iз змtнами t

доповненнями.



Вирiшили: прийняти положення про облiкову полiтику до вiдома.

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>> - 2

<Проти>> -

<Утримались>> - 0

голова KoMicii J-fuЙ-.Сiчкаренко
Заступник голови KoMicii ,1\ , П.П.Бобруйко

Секретар KoMiciT (/J / B.A.HiKiTeHKo
\!-,, 

(


