
ПРОТОКОЛ № 96 

засідання постійної комісії міської ради 
 

26 червня 2020 року                                                                                            м. Бориспіль 

                                                                                            час засідання: 16.30 

                                                                                            Сесійна зала 

                                                           

Присутні члени комісії:                                                                                     Панкявічене І.А 

                                                                                                                        Шабан К.С.                                                

                                                                                                                         Деркач В.М.                                                                       

                                                                                                                                Локайчук Ю.В                                                                              

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Відсутні члени комісії:                                                                                       Мельник В.Й 

                                                                                                                                 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, Гончаренко І.В. –начальник 

відділу економічної та інвестиційної політики, Зайцев В.О. – начальник відділу 

землекористування, депутати міської ради.  

Порядок денний : 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VІІ «Про міський 

бюджет міста Борисполя на 2020 рік» 

 Доповідає: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Бориспіль на 2020-2024 роки 

 Доповідає: Гончаренко І.В. –начальник відділу економічної та 

інвестиційної політики 

3. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,3510 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:039:0066), що знаходиться в користуванні на умовах 

оренди громадянина Берестюка Едуарда Володимировича для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (для спортивно-оздоровчого табору 

з об’єктами фізичної культури і спорту) по вул. Польова, 46-б у м. Бориспіль 

 Доповідає: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 

 

 

 

 

 

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: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2019 № 5139-67-VІІ «Про міський 

бюджет міста Борисполя на 2020 рік» 

 Доповідав: Заєць С.М. – начальник фінансового управління 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. 

Бориспіль на 2020-2024 роки 

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

інвестиційної політики 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - одноголосно 

3. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,3510 га 

(кадастровий номер 3210500000:11:039:0066), що знаходиться в користуванні на умовах 

оренди громадянина Берестюка Едуарда Володимировича для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (для спортивно-оздоровчого табору 

з об’єктами фізичної культури і спорту) по вул. Польова, 46-б у м. Бориспіль 

 Доповідав: Зайцев В.О. – начальник відділу землекористування 

 Вирішили: внести на розгляд сесії та рекомендувати підтримати 

запропонований проект рішення – «ЗА» - 3 (Панкявічене І.А., 

Шабан К.С., Деркач В.М) , «ПРОТИ»-1 (Локайчук Ю.В.) 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


