
ПРОТОКОЛИ
Постійна депутатська комісія з питань планування,

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

с. Станіслав від 08.10.2021 року
13-00 годині

Запрошені:

дедали го єї

Присутні депутати:
1. Дністрянський Віктор Степанович- голова комісії
2. Гордєєва Марина В'ячеславівна 6

3. Кобець Леонід Григорович рран-йй
4. Вишніцький Юрій Вікторович --(--

5 Козорєзова Людмила Дмитрівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесеннязмін до місцевих програм.

(Доповідає: начальник фінансового відділу ПИСАРЕНКОО.А.)
2. Про внесеннязмін до рішення сільської ради від 23.12.2020 року Ло 71

«Про бюджет Станіславської сільської територіальної громади на 2021
рік»
(Доповідає: начальник фінансового відділу ПИСАРЕНКОО.А.)

3. Про затвердження розпоряджень виданих сільським головою в
міжсесійний період.
(Доповідає: начальник йнявового відділу ПИСАРЕНКОО.А.)

4. Про передачу майна
(Доповідає: ВОЛОСЛ.В.)

- Про внесеннязмін до рішення сільської радивід 23.12.2020 року
Хо 55 «Про затвердження структури, загальної чисельності апарату
Станіславської сільської радитаїї виконавчих органів на 2021 рік»
(Доповідає: заступник сільського голови ЗАВЕЩАНА О.Л.)

. Про розгляд подання директора Станіславського ЗДО -ЦРД «Казка»
КИСЛОЇЛ.Г. від 10.09.2021 року Ло» 160 (про відкриття інклюзивної
групи старшого дошкільного віку)
(Доповідає: начальник відділу ОКМСТ СЕРБІН А.А.)

бе ядаилнсє Со, Лайнс
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7. Про розгляд подання директора Широкобалківського сільського
Будинку культури КАРАМУШКИ В.Ї. від 04.10.2021 року Ло 01-09/05
(Доповідає: начальник відділу ОКМСТ СЕРБІНА.А.)

8. Про внесення змін до Положення про фінансовий відділ Станіславської
сільської ради.
(Доповідає: заступник сільського голови ЗАВЕЩАНА О.Л.)

9. Про затвердження Передавального акту комунального закладу
«Олександрівська сільська бібліотека Станіславської сільської ради

Херсонської області»
(Доповідає: начальник відділу ОКМСТ СЕРБІН А.А., завідувач
Олександрівської бібліотеки ПЕКАЛЮК С.І.)

10.Про передачу майнав господарське відання закладам освіти.
(Доповідає: начальник відділу ОКМСТ СЕРБІНА.А.)

11. Про безоплатне приймання майна для КЗ Станіславська публічна
бібліотека Станіславської сільської ради Херсонської області. .
(Доповідає: начальник відділу ОКМСТ СЕРБІН А.А.)

12.Про розгляд подання комунального некомерційного підприємства
«Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф" (про внесення зміни до договору про оперативне
управління комунальним майном Станіславської сільської ради)

(Доповідає: заступник сільського голови ЗАВЕЩАНА О.Л.)
13.Про розгляд подання комунального некомерційного підприємства

«Білозерський центр первинної  медико-санітарної допомоги
Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області»

(про внесення змін до договору про передачу майна, що перебуває у
комунальній власності Станіславської територіальної громади
Комунальному некомерційному підприємству «Білозерський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської селищної ради
Херсонського району, Херсонськоїобластівід 22.02.2021 року)
(Доповідає: заступник сільського голови ЗАВЕЩАНА О.Л.)

14.Про внесення змін до договору про передачу майна, що перебуває у
комунальній власності Станіславської територіальної громади
комунальному  некомерційному підприємству «Центр первинної
медико-санітарної допомоги». Білозерського району» Білозерської

районної ради Херсонської області в оперативне управління від
04.01.2021 року)

(Доповідає: заступник сільського голови ЗАВЕЩАНА О.Л.)

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до місцевих програм

Доповідав(ла): ПИСАРЕНКО О.А.

Ознайомилаіз поданнями:



Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Станіславськоїсільської
ради колон області ен Дев,пе бл бе г,ле -А

я гг 22 2

Станіславського ЗПЗСОім. К.Й. Голобородька

Широкобалківського ЗПЗСО

Олександрівського ЗПЗСО

Станіславський ЗДО ЦРД «Казка»

Олександрівський ЗДО ясла-садок «Сонечко» гляп ди,лелда
ПІТИоугехк

Широкобалківський ясла-садок «Світлячок»

Станіславська школа мистецтв



Станіславський БК

Олександрівський БК

Софіївський БК

Служба У справах дітей та соціального захисту населення Станіславської
сільської ради Херсонської області ЕйЕлТВ,Ж бе ЕХ легр? опт.

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування економічної діяльності
та звітності ЕР; Сободі ПЕВ ГЛБКІсе - ДиБдгосівьк ві 2 жЯКІДЕу КлДедессвлстекжКР УуБОДУдкЕдгд -ЯКЕЕР.
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Комунальне підприємство «Надія» Станіславської сільської ради

Олександрівське комунальне підприємство ст ЖПЕДДОО, сДЕЮ т оредяннаГа

Станіславська амбулаторія ЗПСМ сйлєєи ги йду жид ЕЕЙ Ер -лде й Е. деденлинв,
паддиняо ЯрутДЕН Тлг те 5

;

Начальниквідділу «ДНАП»

1.ВИРІШИЛИ: (босу Школяр

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2020 року
Хе 71 «Про бюджет Станіславської сільської територіальної
громади на 2021 рік»

Доповідав(ла): ПИСАРЕНКОО.А.
Ознайомила із поданнями:
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Відділ освіти, культури, молоді, спорту та лувизмуслнненко, сільської

Станіславського ЗПЗСО ім. К.Й. Голобородька

Олександрівського ЗПЗСО йгия ятия, ДЕ БДслу-- КЕТІ,

" Станіславський ЗДО ЦРД «Казка»

Олександрівський ЗДО ясла-садок «Сонечко»



Широкобалківський ясла-садок «Світлячок»

Станіславська школа мистецтв

Станіславський БК

Олександрівський БК

Широкобалківський БК



Софіївський БК

Служба У справах дітей та соціального захисту населення Станіславської

-

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування економічної діяльності
та звітності

Ду-Шордтлє-с обсте ЕЕКРД клея же
долио-ДИ 2ся єЙОДУреж дж

Комунальне підприємство «Надія» Станіславської сільської ради

Олександрівське ком длясиня Др ДІД4 ДЛ, велши 505

Начальник відділу «ЦНАП»



2.ВИРІШИЛИ:

За- У /2опгожи)
Проти- 7 ,Йжго,
Утримався- /7, 22)
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень виданих сільським

Доповідав(ла):

3.ВИРІШИЛИ:

4.СЛУХАЛИ:

Доповідав(ла):

головою в міжсесійний період.

ПИСАРЕНКО О.А.

Про передачу майна

ЄТАСЮКТ.М. дор ГО.



4.ВИРІШИЛИ:

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від .
23.12.2020 року Мо 55 «Про затвердження структури,
загальної чисельності апарату Станіславської сільської
радита її виконавчих органів на 2021 рік»

Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.

5-.ВИРІШИЛИ:

Утримався- /7ле
6.СЛУХАЛИ: Пророзгляд подання директора Станіславського зЗдо-

ЦРД «Казка»/КИСЛОЇ Л.Г.від 10.09.2021 року Ле 160
(про відкриття інклюзивної групи старшого
дошкільного віку)

Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.
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з. Йото)
ШеЖ

в)
7.СЛУХАЛИ: Про розгляд подання директора Широкобалківськогосільського Будинку культури КАРАМУШКИВ, від04.10.2021 року Ло 01-09/05

Доповідав/(ла): СЕРБІН А.А.

МІДЙЕссерМЕІК ЕЕ дю тов лугаОСпестоз

Про внесення змін до Положення
Станіславської сільської ради.

про фінансовий відділ

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження Пер едавального акту комунальногозакладу «Олександрівська сільська бібліотекаСтаніславської сільської ради Херсонської області»
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Доповідав(ла): СЕРБІН А.А.

9-ВИРІШИЛИ: бле ДжАдО ПІП Е ДлинаСлДідро ДУл рр лурйрж-БЕІ-І ІДУМУ
ДЕС ЕЛЕН І ут
- ЕЕ ЕВ сфуртхя

у? С
;

забйтиенрани
.10.СЛУХАЛИ: Про передачу майнав господарське відання закладамосвіти. ї

Доповідав(ла): СЕРБІН А.А.

10. ВИРІШИЛИ:

н.дтропес11.СЛУХАЛИ: Про безоплатне приймання майна для КЗ Станіславська
публічна бібліотека Станіславської сільської радиХерсонськоїобласті

Доповідав(ла): СЕРБІН А.А.

11.ВИРІШИЛИ: дбслгте ратфжйбсгся ои? дж З

де
геесоуДтдлБонат,айсде до ветошаБ оливиДУБЕБ ІМдво ли сутСтза- Й/Ж г їпо дя

І Х їх У
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12. СЛУХАЛИ: Про розгляд подання комунального некомерційного
підприємства «Обласний територіальний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф" (про внесення зміни
до договору про оперативне управління комунальним майном
Станіславської сільської ради)

Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.

12-ВИРІШИЛИ: Івдрте ле

ге. ї ІМоТЕЕЛШІ удняБРя БУК ле

коса ЕТІІЕИЯ сан 2ие сенсня МЕР: дл ОБрррплиДИТІТВБаМТТпреДВо Я|зайтав Є Йлтя 2

Проти-// /ро,
Утримався 77 /7 2,
13. СЛУХАЛИ: Про розгляд подання комунального некомерційного

підприємства «Білозерський центр первинної медико-
санітарної допомоги Білозерської селищної ради
Херсонського району Херсонської області» (про
внесення змін до договору про передачу майна, що
перебуває у комунальній власності Станіславської
територіальної громади Комунальному
некомерційному підприємству «Білозерський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської
селищної ради Херсонського району, Херсонської
областівід 22.02.2021 року)

Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.

13.ВИРІШИЛИ:

ЗаЙ/йИтспе
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14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору про передачу майна,

що перебуває у комунальній власності
Станіславської територіальної громади комунальному

некомерційному підприємству «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Білозерського району»
Білозерської районної ради Херсонської області в
оперативне управління від 04.01.2021 року)

Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.

14.ВИРІШИЛИ: дядя флоі ЕТОБТ БвоІБЕДтоел,БТР БК, з,

пн али
Утримався(7а

,/Х5. (БодШеудтопбуснкв стелягсяод шик
Шум струнагоиг Х

пси - ДІГрбневйня-7ххпніаюнтсКЕ
Секретар комісії

бордрржвот. ти --


