
Гатненська сiльська рада Фастiвськоfо району
киiвськоi областi

ПРОТОКОЛ NЬ 4

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

|0.02.202|с. Вiта-Поштова

Розпочато о 11:00

Закiнчено о 10:00

Присутнi:

||.02.202|

Члени KoMicii з питань планування бюджету, фiнансiв, податкоВоТ полiтиКИ,

пiдвищення квалiфiкацii
працiвникiв структурних

соцiально-економiчного розвитку та iнвестицiй.

1. Сiчкаренко Людмила Михайлiвна

2. Бобруйко Павло Петрович

3. HiKiTeHKo Валентин Андрiйович;

На засiданнi KoMicii присутнi (запрошенi) :

1.Майбогiна Надiя Валерiiвна - депутат 7 округу Гатненськоi сiльськоТ РаДи

2. Станiшевська IHHa володимирiвна - помiчник депутата

3.Шульган Д.Ю.- секретар ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1 .розгляд листа фiнансово-економiчного управлiння Гатненськот сiльськоi

радипро змiни в доходнiй частинi бюджету Гатненськоi сiльськоi Ради.

2.про внесення змiн в План соцiально-економiчного розвитку Гатненськоi
сiльськоi ради.
3.Про розгляд змiн в cTaTyTi Комунального пiдприемства <IHTEP-K)
гатненськоi Сiльськоi Ради Киево-ссвятошинського Району Китвськоi

областi.

4. Про затвердження Програм фiнансовоi пiдтримки Комунальних
пiдприемств <BITA>> та (МКП <<Гатне>> на202|,2022 роки.
5. Про затвердження Програми компенсацiт пiльгових перевезень окремих
категорiЙ |ромадяН ГатненсЬкоi територiальноi громади Фастiвського району
киiвськоi областi залiзничним транспортом примiського сполучення на

2021-2022 роки.
6. Про затвердження програми навчання та
посадових осiб мiсцевого самоврядування,



пiдроздiлiв i виконавчих органiв, членiв виконавчого KoMiTeTy та депутатiв
ГаiненськоТ сiльськоi ради Фастiвського району Киiвськоi областi на 2,021_,

2022 роки.
7. Про безоплатну передачу майна спiльноi власностi територiальних громад

сiл, селищ, MicT Киево-Святошинського району Киiвськоi областi у
комун€tльну власнiсть Гатненськоi територiальноi громади Фастiвського

району Киiвськоi областi.
8. Про передачу на баланс машини УАК-МКД-6.
9. Про внесення змiн до бюджету ГатненськоТ сiльськоi ТГ.

JIистом
Гатненськоi сiльськоТ ради про змiни вфiнансово-економiчного управлiння ГатненськоТ сiльськоi ради про ЗМlНИ В

доходнiй частинi бюджету, а саме про <субвенцiю з мiсцевого бюджету на

здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони

здоров'я за рахунок вiдповiдноi субвенцii з державного бюджету ( 
"а

лiкуваннЯ хвориХ на цукровиЙ дiабет iнсулiном та нецукровий дiабет

деспросином) в cyMi 149 б00,00 грн.

вирiшили: Погодити змiни в доходнiй частинi до бюджету Гатненськот

сiльськоi ради та рекомендувати прийняти на ceciT.

Голосували:

<За>-3
<Проти> -0

<Утримались>> -0

2.Слухали:

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

плану соцiально-економiчного розвитку Гатненськоi сiльськоI ради, а саМе

внесення змiн в проектування реконструкцii Гатненськоi ЗОШ, капiтальний

ремонт тротуару вздовж дороги Юрiвка _ Гатне, капiтальний ремонт
тротуару вул. Озерна в с. Гатне.

Вирiшили: Погодити змiни до плану соцiально-економiчного розвитку та

рекомендувати прийняти на cecii.

Голосували:

<<За>>-3

<Проти> -0

<Утримались>> -0

3.Слухали:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх про змiни в

cTaTyTi Комунального пiдприемства <<IHTEP-K) Гатненськоi Сiльськоi Ради
Киево-Ссвятошинського Району КиiвськоI Областi., а саме змiна на

Фастiвський район.
Вирiшили: Погодити змiни до статуту Комунального пiдприсмства <<IНГЕР-

К> Гатненськоi Сiльськоi Ради та рекомендувати прийняти на ceciT.



Голосували:

<За>-3
<Проти>> -0

<УтриЙались>> -0

4.Слухали:

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

фiнансовоi пiдтримки Комунальних пiдприсмств <<BITA>> та (МкП <<Гатне>>

на 2021-2022 роки.
вирiшили: Погодити програму фiнансовоi пiдтримки Комунальних

пiдприемств <ВIТд> та (МкП <<Гатне>> на 202L-2022 роки, для ефективноi,

сво€часноi роботи комун€lльних пiдприемств та рекомендувати прийняти на

cecii.

Голосували:

<За>-3
<Проти> -0

<<Утримались>> -0

5.Слухали:

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

компенсацiI пiльгових перевезень окремих категорiй громадян Гатненськот

територiальноi громади Фастiвського району Киiвськот областi залiзничним

транспортом примiського сполученIUI на 202|-2022 роки.
вирiшили: Погодити програму компенсацiт пiльгових перевезень окремих

категорiЙ |ромадяН ГатненсЬкоi териТорiальнОi громади Фастiвсъкого району
киiвськоi областi залiзничним транспортом примiського сполучення на

202|-2022 роки., з поправкою внесеною МайбогiноТ Н.В., та рекомендувати
прийняти на cecii.

Голосували:

<<За>>-3

<Проти> -0

<<Утримались>> -0

б.Слухали:

СiчкареНко Л.М. - головУ KoMicii, яка ознайомила присутнiх з програмою

навчаннrI та пiдвищення квалiфiкацiТ посадових осiб мiсцевого

самоврядування, працiвникiв структурних пiдроздiлiв i виконавчих органiв,

членiв ""*o"u""o.o 
KoMiTeTY та депутатiв Гатненськоi сiльськоi Ради

Фастiвського району Киiвськоi областi Ha202I-2022 роки.
Вирiшили: Погодити програму навчання та пiдвищення
.rойо""* осiб мiсцевого самоврядування, працiвникiв
пiдроздiЛiв i виконавчих органiв, членiв виконавчого KoMiTeTy

квалiфiкачii
структурних
та депутатiв



ГатненськоТ сiльськоТ ради Фастiвського району КиiвськоТ Ъбпастi на 202l,
2022 роки в заг€шьнiй cyMi 60 тис.грн. та рекомендувати прийняти на сесiI.

Голосували:

кЗа>-3
<<Проти>> -0

<Утримались>> -0

7.Слухали:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з безоплатну
передачу майна спiльноi власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT
Киево-Святошинського району Киiвськоi областi у комунальну власнiсть
ГатненськоТ територiальноi громади Фастiвського району КиТвськоТ областi.
Вирiшили: Погодити передачу майна, а саме автомобiль спец д МСД
KRASZ_SRHDMO, державний реестрацiйний номер AI4193HC, кiлькiсть 1,

Автомобiль спец ЛС-3-2123 СМД, державний реестрацiйний номер
AI4936ET. та рекомендувати прийняти на cecii.

Голосували:

<За>-3
<Проти> -0

кУтримались>> -0

8.Слухали:

Сiчкаренко Л.М. - голову KoMicii, яка ознайомила присутнiх з листом КП
(МКП <<Гатне>> з проханням передати машини УАК-МКД-6( з

пiскорозкид€tльним обладнанням та поворотнiм валом)., з виникненням
виробничих потреб i ефективного виконання поставлених завдань вiд КП
(BITA)
Вирiшили: Погодити передачу машини УАК-МКД-6( з пiскорозкидальним
обладнанням та поворотнiм валом) до <МКП <Гатне> вiд КП (BITA>. та

рекомендувати прийrrяти на cecii.

Голосували:

<За>-3
<Проти> -0

<<Утримались>> -0

9.Слухали:

Гурiненко М.О. - Головного бухгалтера Гатненськоi сiльськоi ради яка

доповiла присутнiм про змiни до бюджету, зачитала пояснюв€tльну записку з

детальним поясненням надходжень та витрат бюджету Гатненськоi сiльськоТ
тг.



Вирiшили: Погодити змiни до

рекомендувати прийняти на ceciТ.

Голосували:

<<За>>-З

<Проти> -0

<Утримались>> -0

голова koMicii

бюджету ГатненськоТ сiльськоi ТГ та

/ /---
Л.М.Сiчкаренко

Застчпник голови KoMicii

Секретар KoMicii

П.П.Бобруйко

B.A.HiKiTeHKo


