
Тарасівська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

ХУсесія VI скликання

11 травня 2012 року с.Тарасівка

Всього депутатів — ЗО чол.
Присутніх депутатів- 16 чол.

Відсутні: Петриченко Р.В., Іванічев О.В., Гуцуляк С.П., Ткаченко Н.І.,
Білінська Л.В., Ткаченко І.О., Мерзленко Т.С., Защитинський О.І., Гульчук
Т.Ф., Ольховатий С.К., сосонович М.В., Богуславський А.Б., Агафонніков
О.О., Ткаченко Л.В.

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

П О Р Я Д О К Д Е Н И Й :

1. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2012-
2013 р.р. та подання субвенції районному бюджету.

2.Внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради за розрахунок
вільного залишку та затвердити відкриття дохідного рахунку збір за
використання лісових ресурсів код 13010200.

3. Про створення цільового фонду.

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2012-
2013р.р. та надання субвенції районному бюджету.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова.
ВИРІШИЛИ :1.3атвердити програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2012-

2013р.р. та надання субвенції районному бюджету.
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду Тарасівської сільської ради за

рахунок вільного залишку для надання субвенції районному бюджету в сумі 53100грн.
3.Заключити угоду з районною радою на передачу відповідних коштів.
(Рішення №1 додається).

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Тарасівської сільської ради за рахунок
вільного залишку та затвердження відкриття дохідного рахунку «Збір за використання
лісових ресурсів» код 13010200.

ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.



ВИРІШИЛИ: 2.1.Згідно експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації
на капітальний ремонт покрівлі будинку культури внести зміни до видаткової
частини спеціального фонду за рахунок вільного залишку на початок року на
17351,00грн. (КЕКВ 2133).
2.2.Для участі у районних, територіальних, сільських заходах (торгівельних,
самодіяльних виступах ) для придбання основних засобів( палатка розміром 6x3)
збільшити за рахунок вільного залишку спеціального фонду на суму 4150,00грн. (КЕКВ
2110).
2.3.3атвердити відкриття дохідного рахунку «Збір за використання лісових ресурсів»
код 13010200.
Рішення №2 додається.

3. СЛУХАЛИ: Про створення цільового фонду.
ДОПОВІДАЄ: Петриченко Н.І.- головний бухгалтер Тарасівської сільської ради.
ВИРІШИЛИ: 3.1.Створити цільовий фонд.
3.2.3атвердити положення про цільовий фонд.
3.3.Внести зміни до мережі.
3.4.Відкрити відповідний рахунок цільового фонду.
З.З.Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.
Рішення №3 додається.

4.СЛУХАЛИ : Лист Державного ощадного банку України про обладнання
відгорожувальними конструкціями та системою відео спостереження відділення
№5399/023 с.Тарасівка.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г.- сільський голова
ВИРІШИЛИ: Надати відповідь, що бюджетом сільської ради не передбачено

реконструкцію вищевказаного приміщення, інше приміщення у розпорядженні сільської
ради відсутнє..

Рішення №4 додається.

5.СЛУХАЛИ: Лист Києво-Святошинської районної державної адміністрації про
урочистий захід з нагоди 75 річниці утворення Києво-Святошинського району.

ДОПОВІДАЄ: Сизон В.Г. - сільський голова

Тарасівський сільський голова В.Г.СИЗОН


