
 

ПРОТОКОЛ № 85 
засідання постійної комісії міської ради 

 

30 вересня 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:15.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                    Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Деркач В.М.                                                

                                                                                                                            Тимченко В.М 

                                                                                                                     Грона М.І 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .    Мельник В.Й.                                                                                 

                                                                                                                                Локайчук Ю.В 

                                                                                                                                Шабан К.С. 

               

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                               Тимченко В.М. 

 

Запрошені та присутні: Ковальова Л.О. – заступник міського голови, Заєць С.М. – 

начальник фінансового управління, Годунок Я.М. – секретар міської ради, Коліденкова 

Н.О. – заступник начальника ГУ ЖКГ, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

1. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету міста 

Борисполя за 9 місяців 2019 року 

2. Про розгляд листа секретаря міської ради Годунка Я.М. «Про фінансування об’єктів» 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VІІ «Про бюджет  

міста Борисполя» 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

1. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету міста 

Борисполя за 9 місяців 2019 року 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

2. Про розгляд листа секретаря міської ради Годунка Я.М. «Про фінансування об’єктів» 

(лист додається) 

 Доповідали: Годунок Я.М. – секретар міської ради 

 Вирішили: ГУЖКГ розглянути можливість внести зміни до бюджету м. 

Бориспіль на 2019 по ГУЖКГ, внести на розгляд сесії та 

рекомендувати підтримати запропонований проект рішення зі 

змінами – «ЗА» - одноголосно 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VІІ «Про бюджет  
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міста Борисполя» 

 Доповідав: 

Виступили: 

Ковальова Л.О. – заступник міського голови 

Годунок Я.М. – секретар міської ради 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення зі змінами (додати об’єкт: 

матеріальна допомога Павленку С.О – батьку загиблого у 

травні 2019 учасника АТО – 20.000 грн., рекомендувати 

збільшити матеріальну допомогу мало захищеним громадянам 

міста на 500 000 грн.; передивитися виплати на придбання 

матеріальних цінностей для Батальйону патрульної поліції 

(122 000 грн.) та Бориспільського відділу поліції (140 000 грн); 

зменшити кількість примірників видання В.Стрілько-Тютюн 

«Три кола пекла…» з 500 шт. на 100 шт., відповідно по коштах 

з 90 000 грн. на 20 000 грн.); додати об’єкт: капремонт 

спортивного майданчика по вул..С.Оврашка, 6 (119 150 грн.). 

Пропозиції членів комісії: перерозподіл коштів з капремонту 

доріг по вул. Гришинська, Лермонтова, тротуару по 

вул..К/Шлях-Покровська на інші нагальні об’єкти 

(водовідведення на Глібова, тротуари на вул. В. Момота, 

Європейська, фінансування проекту об’їзної дороги по 

вул..Підприємницька тощо)) – «ЗА» - одноголосно 

 

Відділу забезпечення роботи міської ради передати протокол комісії до відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю для його розміщення на сайті 

міської ради. 

Протокол складено в двох примірниках, з яких один зберігаються в каб. 412 

Бориспільської міської ради, другий у секретаря комісії. 

  

Голова комісії                                                                    Панкявічене І.А. 

Протокол вела член комісії                                             Тимченко В.М. 

 

 

 


