
 

 

 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ’Ї, 

МОЛОДІ, СПОРТУ, У СПРАВАХ РЕЛІГІЇ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДРОВ’Я 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

засідання постійної комісії 

Дата проведення                                                               26 березня 2019 року 

Початок засідання                                                            15:00 

Місце проведення                                                             305 кімната  
      

1. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним 

верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 
 

 Доповідає: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального 

захисту населення 

 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які проходять службу за контрактом в 

особливий період, а їх сім’ї опинилися в складних життєвих обставинах 

 

 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах сім’ї та 

дітей 

 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року                     

№ 2574-36-VII «Про затвердження Програми розвитку комунального 

некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської 

області на 2018-2020 роки» 

 

 Доповідає: Петруша Т.В. – начальник відділу інфориаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 
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4. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Робітнича, 30  

площею 46,8 кв. м з фізичною особою-підприємцем Кобзарем Сергієм 

Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів підакцизної 

групи 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

5. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. 1 Травня, 4 площею 

8,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Міняйленком Романом 

Геннадійовичем для розміщення буфету без продажу товарів підакцизної 

групи 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Головатого, 19 

площею 48,0 кв. м з фізичною особою-підприємцем Постернак Наталією 

Миколаївною для надання освітніх послуг (проведення занять з 

програмування) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 

7. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на укладення договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя по вул. Гришинська, 1  

площею 72,5 кв. м з фізичною особою-підприємцем Усатюком 

Олександром Володимировичем для надання освітніх послуг (проведення 

занять зі спортивних бальних танців) 

 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 
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8. Про затвердження Положення про порядок здійснення одноразового 

відшкодування учасникам  АТО/ООС  вартості зубопротезування простими 

методами 

 

 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах сім’ї та 

дітей 

 

9. Про хід виконання Міської цільової програми з надання соціальної та 

правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали 

участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям на 2018-2020 роки за 

2018 рік 

 

 Доповідає: Величко І.П. – начальник служби у справах сім’ї та 

дітей 
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