
Протокол № 12

засідання постійної комісії Мостівської об’єднаної територіальної громади комісії з 

питань бюджету, фінансів планування соціально - економічного розвитку, комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства

с .М остове 23.12.2021р.

Присутні: П етренко І.В. - Голова бю дж етної комісії;

Затірка Ю .О. - Секретар бю дж етної комісії;

Члени комісії: П ідбереж ник В.В., К ельнік С.І., Гривнак А .С ., Бугровенко Л.В.

Засідання постійної ком ісії веде голова ком ісії П етренко І.В.

П етренко І.В. ознайомив членів ком ісії із порядком  денним.

Порядок денний:

1. П ро внесення зм ін  до бю дж ету М остівської сільської територіальної громади на 2021 

рік.

2. П ро затвердж ення заходів до К ом плексної програми соціального захисту населення 

«Турбота на 2021-2024 роки» на 2022 рік

3. П ро затвердж ення заходів до П рограми соціально-економ ічного та  культурного 

розвитку території М остівської сільської ради на 2021-2024 роки» на 2022 рік

4. П ро затвердж ення структури та чисельності апарату М остівської сільської ради та  її 

виконавчих органів

5. П ро умови оплати праці М остівського сільського голови

6. Про бю дж ет М остівської сільської ради на 2022 рік

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії.

Результати голосування: «за» - 6

«проти» -0 

«утримався» - 0 

Р іш ення прийнято.

1.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської територіальної громади 

на 2021 рік»

ВИСТУПИВ: П етренко І.В., який довів до відома членів ком ісії проект ріш ення.

Відповідно до пункту 23 , частини 1 , глави 1 , розділу 2 , статті 26 Закону У країни «Про 

м ісцеве сам оврядування в У країні» пропонується внести зміни до дохідної та  видаткової 

частини бю дж ету М остівської сільської територіальної громади на 2021 рік.



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести ріш ення на рогляд сесії сільської ради про «Про 

внесення змін до бю дж ету М остівської сільської територіальної гром ади на 2021 рік»

Результати голосування: «за» - 6

«проти» - 0

«утримався» - 0

Р іш ення прийнято

2.СЛУХАЛИ: «Про затвердж ення заходів до Ком плексної програм и соціального захисту 

населення «Турбота на 2021-2024 роки» на 2022 рік

ВИСТУПИВ: П етренко І.В ., який довів  до відома членів ком ісії проект ріш ення та  довів до 

членів комісії, що на виплату м атеріальної допом оги м алозабезпеченим  верствам  населення, 

в бю джеті виділено 38 тис. грн.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести ріш ення на рогляд сесії сільської ради про 

«затвердж ення заходів до К ом плексної програми соціального захисту населення «Турбота на 

2021-2024 роки» на 2022 рік  »

Результати голосування: «за» - 6

« п р о ти » - 0

«утримався» - 0

Ріш ення прийнято

3.СЛУХАЛИ: «Про затвердж ення заходів до П рограми соціально-економ ічного та 

культурного розвитку території М остівської сільської ради на 2021-2024 роки» на 2022 рік

ВИСТУПИВ: П етренко І.В ., який довів до відома членів ком ісії проект ріш ення та довів до 

членів комісії, щ о на

О рганізацію  та  проведення громадських робіт виділено разом  -  63440,00 грн

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства -  разом -  

340869,00

- О рганізація благоустрою  населених пунктів -  разом -1 7 9 1 1 1 3 ,0 0  грн

- Реалізація інш их заходів щ одо соціально-економічного розвитку -  разом  -  50000,00 

Забезпечення діяльності м ісцевої пож еж ної охорони -  разом  -  1399143,00 грн 

Заходи та роботи з м обілізаційної підготовки місцевого значення -  разом -  12000,00 

грн

Всього по заходах на 2022 рік  -  3656565, 00 грн.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести ріш ення на рогляд сесії сільської ради про 

«затвердж ення заходів до П рограми соціально-економічного та  культурного розвитку 

території М остівської сільської ради на 2021-2024 роки» на 2022 рік

Результати голосування: «за» - 6

«проти» - 0



«утримався» - О 

Ріш ення прийнято

4.СЛУХАЛИ: «Про затвердж ення структури та  чисельності апарату М остівської сільської 

ради та її виконавчих органів»

ВИСТУПИВ: П етренко І.В ., який довів до відом а членів ком ісії проект ріш ення та  сказав, 

щ о в структурі н а  2022 рік  53 ш татні одиниці, це апарат сільської ради на відділи 

виконавчих органів  М остівської сільської ради

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести ріш ення на рогляд сесії сільської ради «Про 

затвердж ення структури та  чисельності апарату М остівської сільської ради та її  виконавчих 

органів»

Результати голосування: «за» - 6

« п р о ти » - 0 

«утримався» - 0 

Р іш ення прийнято

5. СЛУХАЛИ: «Про ум ови оплати праці М остівського сільського голови»

ВИСТУПИВ: П етренко І.В ., який довів до відом а членів ком ісії проект ріш ення та 

запропонував щ ом ісячну прем ію  збільш ити на 20% , тобто виплачувати в м ісць не 50% 

премії, а  70%

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести ріш ення на рогляд сесії сільської ради «Про умови 

оплати праці М остівського сільського голови»

Результати голосування: «за» - 6

« п р о ти » - 0

«утримався» - 0

Р іш ення прийнято

6. СЛУХАЛИ: «Про бю дж ет М остівської сільської ради на 2022 рік»

ВИСТУПИВ: П етренко І.В ., ознайомив членів ком ісії з проектом  бю дж ету на 2022 р ік  та  

надав слово начальнику відділу бухгалтерського обліку за  звітності Г ривнак А .С ., яка довела 

інформацію  про те щ о

Д оходна частина проекту бю дж ету на 2022 рік складає - 54688480 гривень

Видаткова частина складає -  - 54688480 гривень

Ч астина м іж бю дж етних трансф етів складає -  2062001 гривень

Захищ енні статті (заробітна плата, нарахування на заробітну плату та  енергоносії) обраховані 

в повному обсязі.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести ріш ення на рогляд сесії с ільської ради «Про бю дж ет 

М остівської сільської ради на 2022 рік  »



Результати голосування: «за» - 6

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

Ріш ення прийнято

Голова комісії 

Секретар комісії

Ігор ПЕТРЕНКО 

Юлія ЗАТІРКА


