
ПРОТОКОЛ № 87 
засідання постійної комісії міської ради 

 

12 листопада 2019 року  

                                                                                            м. Бориспіль                                                                                             

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                         Деркач В.М.                                                                                                                                                                                                                         

 

Відсутні члени комісії:                                                                                 .                                                                                        

                                                                                                                                 Локайчук Ю.В 

                                                                                                                                  Грона М.І 

Тимченко В.М.               

 

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Заєць С.М. – начальник фінансового управління, Даниленко Л.В. 

– начальник управління соціального захисту населення, Толкач В.М. – начальник ГУ 

ЖКГ.  

Порядок денний : 

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

міста Борисполя на 2019 рік» 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

2. 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 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

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

міста Борисполя на 2019 рік» 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення (додається) – «ЗА» - 

одноголосно 

2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги незахищеним верствам 

населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах 

 Доповідав: Даниленко Л.В. – начальник управління соціального захисту 

населення 

 

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 
 

http://www.borispol/
mailto:borispol@i.com.ua


 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення (додається)  з доповненнями – 

«ЗА» - одноголосно. 

Разом з тим, беручи до уваги довідку військової частини А2802 

від 30.10.2019 № 3709 про обставини травми (поранення, 

контузії, каліцтва), а саме: «Під час виконання бойового 

завдання в зоні проведення Операції об’єднаних Сил на 

території Донецької та Луганської областей 16 жовтня 2019 

року виконуючи службові обов’язки на вогневій позиції в 

результаті ворожого обстрілу в районі ВОП 36211 поблизу 

селища Водяне, Волноваського району, Донецької обл.. 

одержав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення 

лівої половини грудної клітки, лівобічний гемопневмоторакс, 

постравматичний пульмоніт верхньої долі лівої легені», надати 

Монастирському Ярославу Івановичу одноразову допомогу в 

сумі 50000, 00 грн – «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


