
ПРОТОКОЛ № 93 

засідання постійної комісії міської ради 
 

14 травня 2020 року                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання:11.00 

                                                                                            каб. 305 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                           Мельник В.Й 

                                                                                                                                Деркач В.М.    

                                                                                                                                Грона М.І   

                                                                                                                                 

Відсутні члени комісії:                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                Тимченко В.М     

                                                                                                                                Локайчук Ю.В 

 

                                                                                  

Засідання веде : голова комісії                                                                            Панкявічене І.А  

Протокол веде : член комісії                                                                                Шабан К.С. 

 

Запрошені та присутні: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки,Заєць 

С.М.– начальник фінансового управління, Даниленко Л.В. – начальник управління 

соціального захисту населення, Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ, Зайцев В.О. –

начальник відділу землекористування, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на 2021 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 

3. Про надання дозволу управлінню освіти і науки міської ради на безоплатну передачу 

управлінню капітального будівництва міської ради проектно-кошторисної документації 

на «Капітальний ремонт спортзалу Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул. 

Михайла Калмикова, 7 в                м. Бориспіль Київської області» 

 Доповідає: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

4. Про надання дозволу Бориспільському навчально-виховному комплексу «Ліцей 

«Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів» 

Бориспільської міської ради Київської області на безоплатну передачу управлінню 

капітального будівництва міської ради проектно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт футбольного поля Бориспільського НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» 

імені Павла Чубинського по вул. Головатого, 32 а в м Бориспіль Київської області» 

 Доповідає: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 червня 2019 року                          № 

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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4537-58-VІІ «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. Київський Шлях, 75 площею 406,3 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «АРТ МІКС МЕДІА» для здійснення послуг з графічного 

дизайну та художнього оформлення» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження договору оренди 

нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

16.07.2014 № 517/1592 по вул. Київський Шлях, 29 площею 12,3 кв. м з фізичною 

особою - підприємцем Діхтяр Світланою Юліївною для продажу товарів 

непродовольчої групи 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2020 року                     № 5415-

69-VІІ «Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя 

від 16.03.2009 № 228 по вул. 1 Травня, 4 площею 30,2 кв. м з Бориспільським 

спортивним клубом «Колос» для розміщення службових приміщень» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

8. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.08.2014 № 478 по 

вул. Київський Шлях, 11 площею 46,9 кв. м з приватним підприємством «Персеверанс» 

для здійснення підприємницької діяльності з надання освітніх послуг 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

підприємств та установ комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

10. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на вихід зі 

складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-

Бориспіль» 

 Доповідає: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

11. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬСПЕЦСЕРВІС» у 

користування на умовах оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки 

площею 0,0454 га (кадастровий номер 3210500000:10:014:0022) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Київський шлях, 76-б у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

12. Про припинення договору оренди землі від 13.04.2005, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Шумаровим Миколою Анатолійовичем, на земельну 

ділянку площею 0,069 га (кадастровий номер 3210500000:11:041:0014) під 

реконструкцію торгового павільйону під магазин та кафе-бар по вул. Суворова, 25 у м. 

Бориспіль та надання громадянину Грибуку Сергію Олександровичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0692 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:041:0014) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Покровська, 25-б у м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

13. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 05.03.2007, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Песоцькою Оленою 

Володимирівною, на земельну ділянку площею               0,0025 га (кадастровий номер 



3210500000:10:009:0058) для встановлення кіоску «курчата-гриль» в районі житлового 

будинку № 5 по вул. Бежівка у             м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

14. Про внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2006, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ПІК-1952», на земельну ділянку 

площею 2,0000 га (кадастровий номер 3210500000:02:004:0128) під розміщення 

складського комплексу по                   вул. Тельмана у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

15. Про внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2012, укладеного між міською 

радою та громадянкою Корнєєвою Тетяною Григорівною, на земельну ділянку площею 

0,0266 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0053) під існуючим майном (кафе 

«Фортуна» з магазином) по вул. Київський Шлях, 2-б у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

16. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:049:0008) площею 0,0252 га для городництва громадянину Кравчуну 

Андрію Миколайовичу по                         вул. Герцена, 14-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

17. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:09:054:0083) площею 0,1145 га для городництва громадянці Січкар 

Анастасії Вадимівні по вул. Європейська, 50/2-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

18. Про внесення змін до договору оренди землі від 23.02.2010, укладеного між міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Масаловим Олександром Михайловичем, на 

земельну ділянку площею 0,3 га (кадастровий номер 3210500000:12:002:0296) під 

будівництво міні СТО то готельного комплексу по вул. Харківська, 36 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

19. Про внесення змін до договору оренди землі від 17.10.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», 

на земельну ділянку площею 1,48 га (кадастровий номер 3210500000:06:018:0006) для 

будівництва житлово-торговельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

20. Про припинення договору оренди землі від 08.02.2005, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Лук’янчуком Валерієм Володимировичем, на 

земельну ділянку площею 0,3450 га (кадастровий номер 3210500000:03:009:0003) під 

розширення виробничого комплексу по вул. Завокзальна, 35 у м. Бориспіль та надання 

фізичній особі-підприємцю Лук’янчуку Валерію Володимировичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,345 га 

(кадастровий номер 3210500000:03:009:0003) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (для розширення виробничого комплексу) по вул. Завокзальна, 35 

у                             м. Бориспіль  

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.04.2020 № 5573-72-VII «Про надання 

дозволу управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на безоплатну передачу 

продуктів харчування Комунальному некомерційному підприємству Бориспільської 

районної ради та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 

 Доповідає: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 



22.  Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам реєстраційної 

служби виконавчого комітету міської ради 

 Доповідає:  

23. Про звіт за І квартал 2020 року 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року № 21-2-VII «Про 

затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста Борисполя 

на 2016-2020 роки» 

 Доповідає: Погребна Н.В.- начальник управління культури, молоді та 

спорту 

 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на 2021 рік 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «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 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про надання дозволу управлінню освіти і науки міської ради на безоплатну передачу 

управлінню капітального будівництва міської ради проектно-кошторисної документації 

на «Капітальний ремонт спортзалу Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 по вул. 

Михайла Калмикова, 7 в                м. Бориспіль Київської області» 

 Доповідав: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

4. Про надання дозволу Бориспільському навчально-виховному комплексу «Ліцей 

«Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів» 

Бориспільської міської ради Київської області на безоплатну передачу управлінню 

капітального будівництва міської ради проектно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт футбольного поля Бориспільського НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» 

імені Павла Чубинського по вул. Головатого, 32 а в м Бориспіль Київської області» 

 Доповідав: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 червня 2019 року                          № 

4537-58-VІІ «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. Київський Шлях, 75 площею 406,3 кв. м з товариством з 

обмеженою відповідальністю «АРТ МІКС МЕДІА» для здійснення послуг з графічного 

дизайну та художнього оформлення» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

6. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на внесення змін та продовження договору оренди 



нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 

16.07.2014 № 517/1592 по вул. Київський Шлях, 29 площею 12,3 кв. м з фізичною 

особою - підприємцем Діхтяр Світланою Юліївною для продажу товарів 

непродовольчої групи 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 25 лютого 2020 року                     № 5415-

69-VІІ «Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради на продовження терміну дії договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя 

від 16.03.2009 № 228 по вул. 1 Травня, 4 площею 30,2 кв. м з Бориспільським 

спортивним клубом «Колос» для розміщення службових приміщень» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

8. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на продовження договору оренди нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади м. Борисполя від 01.08.2014 № 478 по 

вул. Київський Шлях, 11 площею 46,9 кв. м з приватним підприємством «Персеверанс» 

для здійснення підприємницької діяльності з надання освітніх послуг  

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

9. Про надання дозволу головному управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради на безоплатну передачу основних засобів на баланс 

підприємств та установ комунальної власності територіальної громади міста Борисполя 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

10. Про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на вихід зі 

складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія-

Бориспіль» 

 Доповідав: Толкач В.М. – начальник ГУ ЖКГ 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

11. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬСПЕЦСЕРВІС» у 

користування на умовах оренди строком на 49 (сорок дев’ять) років земельної ділянки 

площею 0,0454 га (кадастровий номер 3210500000:10:014:0022) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Київський шлях, 76-б у м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення (5 років) – «ЗА» - 

одноголосно 

12. Про припинення договору оренди землі від 13.04.2005, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Шумаровим Миколою Анатолійовичем, на земельну 

ділянку площею 0,069 га (кадастровий номер 3210500000:11:041:0014) під 

реконструкцію торгового павільйону під магазин та кафе-бар по вул. Суворова, 25 у м. 

Бориспіль та надання громадянину Грибуку Сергію Олександровичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,0692 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:041:0014) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі по вул. Покровська, 25-б у м. Бориспіль  



 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

13. Про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 05.03.2007, укладеного 

між міською радою та фізичною особою-підприємцем Песоцькою Оленою 

Володимирівною, на земельну ділянку площею               0,0025 га (кадастровий номер 

3210500000:10:009:0058) для встановлення кіоску «курчата-гриль» в районі житлового 

будинку № 5 по вул. Бежівка у             м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

14. Про внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2006, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ПІК-1952», на земельну ділянку 

площею 2,0000 га (кадастровий номер 3210500000:02:004:0128) під розміщення 

складського комплексу по                   вул. Тельмана у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

15. Про внесення змін до договору оренди землі від 01.03.2012, укладеного між міською 

радою та громадянкою Корнєєвою Тетяною Григорівною, на земельну ділянку площею 

0,0266 га (кадастровий номер 3210500000:07:002:0053) під існуючим майном (кафе 

«Фортуна» з магазином) по вул. Київський Шлях, 2-б у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати проект 

рішення (10%) – «ЗА» - одноголосно 

16. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:11:049:0008) площею 0,0252 га для городництва громадянину Кравчуну 

Андрію Миколайовичу по                         вул. Герцена, 14-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

17. Про затвердження проекту землеустрою та надання у користування на умовах оренди 

строком на 10 (десять) років земельної ділянки (кадастровий номер 

3210500000:09:054:0083) площею 0,1145 га для городництва громадянці Січкар 

Анастасії Вадимівні по вул. Європейська, 50/2-а у м. Бориспіль (землі 

сільськогосподарського призначення) 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

18. Про внесення змін до договору оренди землі від 23.02.2010, укладеного між міською 

радою та фізичною особою-підприємцем Масаловим Олександром Михайловичем, на 

земельну ділянку площею 0,3 га (кадастровий номер 3210500000:12:002:0296) під 

будівництво міні СТО то готельного комплексу по вул. Харківська, 36 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати проект 

рішення (6%) – «ЗА» - одноголосно 

19. Про внесення змін до договору оренди землі від 17.10.2007, укладеного між міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», 

на земельну ділянку площею 1,48 га (кадастровий номер 3210500000:06:018:0006) для 



будівництва житлово-торговельного комплексу по вул. Головатого, 76 у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати проект 

рішення  (5%) – «ЗА» - одноголосно 

20. Про припинення договору оренди землі від 08.02.2005, укладеного між міською радою 

та фізичною особою-підприємцем Лук’янчуком Валерієм Володимировичем, на 

земельну ділянку площею 0,3450 га (кадастровий номер 3210500000:03:009:0003) під 

розширення виробничого комплексу по вул. Завокзальна, 35 у м. Бориспіль та надання 

фізичній особі-підприємцю Лук’янчуку Валерію Володимировичу у користування на 

умовах оренди строком на 10 (десять) років земельної ділянки площею 0,345 га 

(кадастровий номер 3210500000:03:009:0003) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (для розширення виробничого комплексу) по вул. Завокзальна, 35 

у                             м. Бориспіль  

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення (1,5%) – «ЗА» - одноголосно 

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.04.2020 № 5573-72-VII «Про надання 

дозволу управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на безоплатну передачу 

продуктів харчування Комунальному некомерційному підприємству Бориспільської 

районної ради та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 

 Доповідав: Павленко Т.В. – начальник управління освіти і науки 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

22.  Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам реєстраційної 

служби виконавчого комітету міської ради 

 Доповідав:  

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

23. Про звіт за І квартал 2020 року 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: інформацію прийняти до відома - – «ЗА» - одноголосно 

24. Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року № 21-2-VII «Про 

затвердження міської комплексної Програми розвитку галузі культури міста Борисполя 

на 2016-2020 роки» 

 Доповідав: Погребна Н.В.- начальник управління культури, молоді та 

спорту 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «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. 

 

 


