
Тарасівська сільська рада

Києво - Святошинського району Київської області

XI сесія VI скликання

05 січня 2012 року с.Тарасівка

Всього депутатів — ЗО чол.
Присутніх депутатів- 21 чол.

Відсутні: Ткаченко Н.І., Петренко Р.В., Агафонніков О.О., Чміль М.М.,
Шевчук О.В., Огороднік В.І., Ольховатий С.К., Сосонович М.В., Гульчук Т.Ф.

Голова сесії Сизон В.Г.
Секретар сесії Ловягін А.П.

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :
1. Звіт про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 2011 рік.
2.Проект та затвердження бюджету Тарасівської сільської ради на 2012 рік.
3. Звіт сільського голови про соціальна- економічний розвиток територіальної громади

Тарасівської сільської ради.
4.Про заходи щодо соціально-економічного розвитку населених пунктів Тарасівської сільської

ради.

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Тарасівської сільської ради за 2011 рік.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.. - головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.
ВИСТУПИЛИ: Сизон В.Г.- сільський голова, який пояснив депутатам кредиторку

заборгованість сільської ради за 2011 рік.
Іванічев О.В.- депутат сільської ради, задав запитання - чи враховані в звіті адмін. Штрафи;

-скільки коштів витрачено на реконструкцію або ремонт вуличного освітлення та на огорожу
кладовища.

Талько О.О.- депутат сільської ради, голова бюджетної комісії висловила рекомендацію
комісії затвердити виконання бюджету.

ВИРІШИЛИ .-Затвердити виконання доходної частити бюджету сільської ради за 2011
рік в сумі 4490570 грн., в тому числі загальний фонд - 4077450 грн., спеціальний фонд 413120 грн.,
та виконання видаткової частини бюджету в сумі 4124572 грн., з них загальний фонд - 3663739
грн., спеціальний фонд 460833грн.

(Рішення №1 додається).



2.СЛУХАЛИ: Проект бюджету Тарасівської сільської ради на 2012 рік.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради, яка

ознайомила депутатів з проектом доходів сільської ради на 2012 рік, помісячним розписом видатків
загального фонду бюджету сільської ради на 2012 рік, помісячним розписом асигнувань по
спеціальному фонду сільської ради на 2012 рік.

ВИСТУПИЛИ: Іванічев О.В.- депутат сільської ради, із запитанням переходу кредитної
заборгованості з 201 Іраку у бюджет 2012 року.

Петриченко Н.І. -головний бухгалтер сільської ради відповіла, що так переходить кредитна
заборгованість з 2011 року на 2012 рік.

Гуцуляк С.П.- депутат сільської ради, задала запитання на що будуть направлені капітальні
видатки спеціального фонду.

Петриченко Н.І.-головний бухгалтер сільської ради - виходячи з суми коштів згідно плану
соціально-економічного розвитку.

ВИРІШИЛИ : Прийняти бюджет Тарасівської сільської ради дохідної частини: основний
фонд у сумі 4149000,00 грн., спеціальний фонд у сумі 685100,00 грн., разом 4834100,00 грн.,
видаткової частини : основний фнд у сумі 4149000,00 грн., спеціальний фонд у сумі
685100,00грн., разом 4834100,00 грн.

Рішення №2- додається.

3.СЛУХАЛИ: звіт сільського голови про соціальна- економічний розвиток територіальної
громади Тарасівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова
ВИРІШИЛИ:Звіт сільського голви Сизона В.Г. взяти до відома.
Рішення №3 додається.

4.СЛУХАЛИ: Заходи щодо соціально-економічного розвитку населених пунктів
Тарасівської сільської ради, що передбачаються програмами на 2012 рік.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова
ВИСТУПИЛИ: Білінська Л.В.- депутат сільської ради, з пропозицією встановити освітлення

на зупинці в кінці вул..Київської.
Кузьменко В.Ф.- депутат сільської ради, запропонував доробити 100 метрів твердого

покриття дороги в с.Нове та доробити вуличне освітлення від вул.. Чкалова до вул.. Тарасівська.
Пахалюк Т.М.- депутат сільської ради, з пропозицією встановити освітлення по провулку

Вишневому та встановити жолоби для стічних вод.
Іванічев О.В.- депутат сільської ради, запропонував встановити освітлення по

вул..Котляревського за кошти жителів.
Юрченко Л.І.- депутат сільської ради, запропонував встановити дитячий спортивний

майданчик по вул..Котовського.
Російський С.К.- депутат сільської ради, з пропозицією про необхідне впорядкування зупинки

біля будинку культури, там створюються аварійні ситуації при зупинці маршрутних таксі.
Шевченко Л.В.- депутат сільської ради, звернула увагу на невчасне та неякісне прибирання

сміття власниками магазинів по вул..Шевченка до залізничного переїзду.
ВИРІШИЛИ: І.Прийняти заходи щодо соціально-економічного розвитку населених

пунктів Тарасівської сільської ради, що передбачаються програмами на 2012 рік за основу.
2.3а наявністю коштів та нагальних потреб здійснювати корегування прийнятих

заходів.Рішення №4 та заходи додаються.
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