
ПРОТОКОЛ № 42 
засідання постійної комісії Смолінської селищної ради 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та регуляторної політики 

 
від 20 грудня 2018 р.                                                                                               смт. Смоліне 
 
Головуючий на комісії: Борисенко Світлана Петрівна депутат від виборчого округу № 16 
 
Присутні члени комісії:      Карапузіков О.М. депутат від виборчого округу № 7 
    Коваленко В.В., депутата від виборчого округу № 20 
          Юрик Т.В., депутат від виборчого округу № 6        
     
Запрошені:             

Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань 
Бондар Л.О. – спеціаліст І категорії, економіст 
Сушинська С. – гол. бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Смолінської селищної ради 
Шевченко А.М. – економіст відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Смолінської селищної ради 
Гордієнко Є.П. – секретар Смолінської селищної ради 
Мазура М.М. – голова Смолінської селищної ради 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змін до рішення  Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року №39 
«Про селищний бюджет на 2018 рік». 

2. Про затвердження договорів та додаткових угод. 
3. Про списання основних засобів 
4. Про встановлення вартості харчування та пільг на харчування в ДНЗ, ЗОШ № 1 та 

Смолінське НВО смт.Смоліне на 2019 рік. 
5. Про затвердження структури Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік.  
6. Про затвердження нових та внесення змін до існуючих місцевих програм  Смолінської 

об’єднаної територіальної громади. 
7. Про встановлення надбавок Смолінському селищному голові на 2019 рік. 
8. Про встановлення надбавок заступнику Смолінського селищного голови на 2019 рік. 
9. Про внесення змін до рішення Смолінської селищної ради від 

22.12.2017 р. №26 «Про створення відділу по наданню соціальних послуг населенню 
Смолінської селищної ради  Маловисківського району Кіровоградської області». 

10. Про місцевий бюджет Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 
 
 

СЛУХАЛИ  по першому питанню: 
Інформацію: Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань про внесення змін 

до рішення  Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року №39 «Про селищний бюджет на 2018 
рік». 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала внести зміни до рішення  

Смолінської селищної ради від 22.12.2017 року №39 «Про селищний бюджет на 2018 рік». 
2. Карапузіков О.М. – заст.. голови комісії, який запропонував проголосувати за вказану 

пропозицію. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 
За – 4 

     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 



      Рішення № 114  додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення №114 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

 
СЛУХАЛИ по другому питанню:  

Інформацію: Бондар Л.О. – спеціаліст І категорії, економіст про затвердження договорів та 
додаткових угод. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала затвердити запропоновані договора 

та розпорядження селищного голови. 
2. Карапузіков О.М. – заст.. голови комісії, який запропонував проголосувати за вказану 

пропозицію. 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 4 
     Проти – немає. 
     Утримались – немає 

      Рішення № 115 додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 115 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

СЛУХАЛИ по третьому питанню:  
Інформацію: Сушинська С. – гол. бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Смолінської селищної ради питань про списання основних засобів 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Юрик Т.А.  – член комісії, яка запропонувала списати запропоновані основні засоби. 
2. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала проголосувати за вказану 

пропозицію. 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 4 
     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 116 додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 116 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 

 
СЛУХАЛИ по четвертому питанню: 

Інформацію: Шевченко А.М. – економіст відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської 
селищної ради про встановлення вартості харчування та пільг на харчування в ДНЗ, ЗОШ № 1 та 
Смолінське НВО смт.Смоліне на 2019 рік. 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Коваленко В.В.  – член комісії, який запропонував встановити запропоновану вартість 

харчування для дітей в ДНЗ, Смолінському нВО та ЗОШ №1. 
2. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала проголосувати за вказану 

пропозицію. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 
За –4 

     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 117  додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 117 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

 



СЛУХАЛИ  по п’ятому питанню:  
1. Інформацію: Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань про 

затвердження структури Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Юрик Т.А.  – член комісії, Юрик Т.А.  – член комісії, яка запропонувала внести зміни в 

структуру. 
2. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала проголосувати за вказану 

пропозицію. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 
За – 4 

     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 118  додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 118 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

СЛУХАЛИ по шостому питанню:  
Інформацію: Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань про затвердження нових та 
внесення змін до існуючих місцевих програм  Смолінської об’єднаної територіальної громади. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала затвердити дані програми, а також 

внести зміни до вже існуючих. 
2. Карапузіков О.М. – заст.. голови комісії, який запропонував проголосувати за вказану 

пропозицію. 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 4 
     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 119 додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 119 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

СЛУХАЛИ  по сьомому питанню:  
Інформацію: Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань про встановлення 

надбавок Смолінському селищному голові на 2019 рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
1. Коваленко В.В.  – член комісії, який запропонував затвердити обговорені надбавки 

селищному голові. 
2. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала проголосувати за вказану 

пропозицію. 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 4 
     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 120  додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 120 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 
 

СЛУХАЛИ  по восьмому питанню:  



Інформацію: Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань про Про встановлення 
надбавок заступнику Смолінського селищного голови на 2019 рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Коваленко В.В.  – член комісії, який запропонував затвердити обговорені надбавки 
заступнику селищного голови. 

2. Борисенко С.П. – голова комісії, яка запропонувала проголосувати за вказану 
пропозицію. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 
За – 4 

     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 121  додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 121 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

СЛУХАЛИ по дев’ятому питанню:  
Інформацію: Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань про внесення змін до рішення 
Смолінської селищної ради від 22.12.2017 р. №26 «Про створення відділу по наданню соціальних послуг 
населенню Смолінської селищної ради  Маловисківського району Кіровоградської області». 

 
ВИСТУПИЛИ:  

1. Борисенко С.П.  – голова комісії, яка запропонувала внести запропоновані зміни до вище 
зазначеного рішення. 

2. Карапузіков О.М. – заст.. голови комісії, який запропонував проголосувати за вказану 
пропозицію. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 4 
     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 122  додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 122 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

СЛУХАЛИ  по десятому питанню:  
Інформацію: Ревенко О.І. – спеціаліст І категорії з фінансових питань про місцевий бюджет 
Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
1. Юрик Т.А.  – член комісії, яка запропонувала прийняти місцевий бюджет на 2019 рік. 

2. Карапузіков О.М. – заст.. голови комісії, який запропонував проголосувати за вказану 
пропозицію. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: 
За – 4 

     Проти – немає. 
     Утримались – немає. 

      Рішення № 123  додається до протоколу 
ПОСТАНОВИЛИ: Рішення № 123 направити секретарю Смолінської селищної ради для внесення 
його до переліку питань чергової сесії. 
 

 
Голова комісії     С.Борисенко 
 
Секретар комісії     В.Науменко 
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