
ПРОТОКОЛ № 77 
засідання постійної комісії міської ради 

 

03 квітня  2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання: 14.30 

                                                                                            каб. 103 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                         Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Локайчук Ю.В. 

 Грона М.І.    

Тимченко В.М.                                                                                        

                                                                                                                                        

Відсутні члени комісії:                                                                                        
                                                                                                                                    Мельник В.Й 

.               

 

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Гончаренко І.В. – начальник відділу інвестиційної та економічної 

політики, Заєць С.М. – начальник фінансового управління, Крикливець І.І. – начальник 

управління містобудування та архітектури, Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ, заступники 

міського голови, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

 

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

міста Борисполя на 2019 рік» 

2. Про надання дозволу управлінню містобудування та архітектури міської ради на 

безоплатну передачу проектної документації головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

3. Про встановлення розміру пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Борисполя релігійній громаді парафії на честь Чуда 

Архістратига Михайла Бориспільської єпархії Української Православної Церкви при 

здійсненні будівництва храму у Соцмістечку, 257-а у місті Борисполі 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 3916-48-VIІ 

«Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 29.12.2006 № 109 загальною площею 226,5 кв. м з Київською 

міською дирекцією Публічного акціонерного товариства «УКРПОШТА» для 

розміщення відділень поштового зв’язку» 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VІІ СКЛИКАННЯ 

Київської області  
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, 

ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 
вул. Київський Шлях, 72 м. Бориспіль Київської обл. 08300 

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35 
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1. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 4012-50-VII «Про бюджет 

міста Борисполя на 2019 рік» 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

2. Про надання дозволу управлінню містобудування та архітектури міської ради на 

безоплатну передачу проектної документації головному управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

 Доповідав: Крикливець І.І. – начальник управління містобудування та 

архітектури 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення– «ЗА» - 

одноголосно 

3. Про встановлення розміру пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Борисполя релігійній громаді парафії на честь Чуда 

Архістратига Михайла Бориспільської єпархії Української Православної Церкви при 

здійсненні будівництва храму у Соцмістечку, 257-а у місті Борисполі 

 Доповідав: Гончаренко І.В. – начальник відділу інвестиційної та 

економічної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії Бориспільської міської ради – «ЗА» - 

одноголосно 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2018 року № 3916-48-VIІ 

«Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Борисполя від 29.12.2006 № 109 загальною площею 226,5 кв. м з Київською 

міською дирекцією Публічного акціонерного товариства «УКРПОШТА» для 

розміщення відділень поштового зв’язку» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської ради 

підтримати запропонований проект рішення (6%)– «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. 

Секретар комісії                 Шабан К.С. 

 


