
                                                          

 

 

 

УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

ПРОТОКОЛ  
засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-

економічного розвитку та інвестицій  
 

22 грудня  2021 року                                                                             № 15 

 

Присутні:  Орел С.М. – голова комісії 
          Ломонос Н.І. – секретар комісії 
Члени комісії:  Курочкіна О.М., Авдейко В.Т., Шпак О.О.  
В роботі комісій приймає участь: сільський голова Шовкова Л.М., начальник 
фінансового відділу  Кравець Н.І., головний бухгалтер Шпак Б.О., секретар сільської 
ради Полегенько Т.Г., бухгалтер КП «Атлант» Закутіліна С.М. 
                                                            

  СЛУХАЛИ: голова комісії С.М. Орел ознайомила присутніх з порядком денним.                       
                    ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 
   

1. Про бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік(код 
бюджету 25523000000) 
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

2. Про затвердження соціальної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2022 рік 

 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

3. Про виділення коштів з сільського бюджету на дольове фінансування 
комунальної установи «Трудовий архів Городнянської міської ради» 

 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

4. Про прийняття витрат та утворення комісії з приймання-передачі витрат по 
прийнятому в експлуатацію об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини 
автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру довжиною 2,025 км в 
с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області» 

 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

5. Про затвердження нормативів та порядку відрахування частини прибутку 
підприємств та організацій комунальної форми власності за результатами 
щоквартальної діяльності у 2022 

  Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

6. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Атлант» 
Тупичівської сільської ради на 2022 рік 

  Інформує: бухгалтер КП «Атлант» С. Закутіліна 

7. Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових питань 

 Інформує: секретар сільської ради Т. Полегенько    
8. Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. «Про 

місцевий  бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 
рік(код бюджету 25523000000). 
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

Голосували:  
за – 5, проти – 0 , утримались – 0  



За результатами голосування погоджено порядок денний засідання комісії. 
 

1.СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Н. Кравець про погодження проєкту 
рішення «Про бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік(код 
бюджету 25523000000)»  
  Визначити на 2022 рік: 
               доходи місцевого бюджету  в сумі 42 870 810,00 гривень, в тому числі доходи 
загального фонду місцевого бюджету  42 550 810,00 гривень,  доходи спеціального фонду 
місцевого бюджету 320 000,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;   

     видатки місцевого бюджету в сумі 42 870 810,00 гривень, в тому числі видатки 
загального фонду місцевого бюджету 42 547 340,00 гривень, видатки спеціального фонду 
місцевого бюджету 323 470,00  гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

     профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 3 470,00 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення; 

     дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 3 470,00 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення; 

     оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 13 000,00 гривень, 
що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим 
пунктом. 

     Витрати місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 
2 036 000,00 гривень. 
       

    Після тривалого обговорення, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», комісія вирішила: 

        Схвалити  проєкт рішення «Про бюджет Тупичівської сільської територіальної 
громади на 2022 рік(код бюджету 25523000000)» і рекомендувати винести на 
затвердження сесії сільської ради. 
Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

2.СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Н. Кравець про погодження проєкту 
рішення «Про затвердження соціальної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2022 рік» 

        Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми - 24 000 грн. Це кошти бюджету Тупичівської сільської ради та інші джерела 
не заборонені законодавством.  

        Заслухавши інформацію з даного питання, керуючись ст. 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», комісія вирішила: 
        Схвалити  проєкт рішення «Про затвердження соціальної програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями на 2022 рік» і рекомендувати винести на затвердження 
сесії сільської ради. 
Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

3.СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Н. Кравець про погодження проєкту 
рішення «Про виділення коштів з сільського бюджету на дольове фінансування 
комунальної установи «Трудовий архів Городнянської міської ради».  

     Виділити на 2022 рік кошти в сумі 40000,00 (сорок тисяч )  гривень на утримання 
вищезазначеної установи  

     Заслухавши інформацію з даного питання, керуючись ст. 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», комісія вирішила: 



        Схвалити  проєкт рішення «Про виділення коштів з сільського бюджету на дольове 
фінансування комунальної установи «Трудовий архів Городнянської міської ради»» і 
рекомендувати винести на затвердження сесії сільської ради. 
Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

4.СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Н. Кравець про погодження проєкту 
рішення «Про прийняття витрат та утворення комісії з приймання-передачі витрат по 
прийнятому в експлуатацію об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини 
автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру довжиною 2,025 км  
в с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області»»  
        Прийняти на баланс понесені витрати  по об’єкту «Капітальний ремонт проїзної 
частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру довжиною 2,025 км 
в с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області» у сумі 1911437,20 грн. 
(один мільйон дев’ятсот одинадцять тисяч чотириста тридцять сім грн. 20 коп.), а саме: 

- Будівельні роботи – 1544308,00 грн.; 
- Інші витрати підрядника – 26083,00 грн.; 
- Податок на додану вартість – 314078,20 грн.; 
- Кошти на утримання служби замовника, включаючи кошти на здійснення 

технічного нагляду, - 23728,00 грн.; 
- Кошти на здійснення авторського нагляду – 3240,00 грн. 

      Та утворити комісію з приймання-передачі витрат по прийнятому в експлуатацію 
об’єкту. 

      Заслухавши інформацію з даного питання та обговоривши її, керуючись ст. 47 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія вирішила: 
        Схвалити проєкт рішення «Про прийняття витрат та утворення комісії з 
приймання-передачі витрат по прийнятому в експлуатацію об’єкту «Капітальний 
ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру 
довжиною 2,025 км в с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області»» і 
рекомендувати винести на затвердження сесії сільської ради. 
Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

5.СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Н. Кравець про погодження проєкту 
рішення «Про затвердження нормативів та порядку відрахування частини прибутку 
підприємств та організацій комунальної форми власності за результатами 
щоквартальної діяльності у 2022 році».  
    Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету 
сільської ради за результатами фінансово-господарської діяльності визначається у 
розмірі 1% обсягу чистого прибутку (доходу) комунального підприємства, 
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та 
здійснюватиметься господарськими організаціями, починаючи з 1 кварталу 2022 року, 
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 
     Заслухавши інформацію з даного питання, керуючись ст. 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», комісія вирішила: 
        Схвалити проєкт рішення «Про затвердження нормативів та порядку відрахування 
частини прибутку підприємств та організацій комунальної форми власності за 
результатами щоквартальної діяльності у 2022 році» і рекомендувати винести на 
затвердження сесії сільської ради. 



Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

6.СЛУХАЛИ: бухгалтера КП «Атлант» С. Закутіліну про погодження проєкту рішення 
«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Атлант» 
Тупичівської сільської ради на 2022 рік».  
     При обговоренні висловлювались претензії щодо організаційних та фінансових 
питань, які рекомендовано взяти до уваги бухгалтеру КП «Атлант». 

     Заслухавши інформацію з даного питання, керуючись ст. 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», комісія вирішила: 
        Схвалити проєкт рішення «Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства «Атлант» Тупичівської сільської ради на 2022 рік» і рекомендувати 
винести на затвердження сесії сільської ради. 
Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

7.СЛУХАЛИ: секретаря сільської ради Т. Полегенько про погодження проєкту 
рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових питань».  
     Заслухавши інформацію з даного питання, керуючись ст. 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», комісія вирішила: 
        Схвалити проєкт рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови з 
фінансових питань» і рекомендувати винести на затвердження сесії сільської ради. 
Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

8.СЛУХАЛИ: начальника фінансового відділу Н. Кравець про погодження проєкту 
рішення «Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. «Про 
місцевий  бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 рік(код 
бюджету 25523000000).». 
    Внести зміни та доповнення до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 року 
Тупичівської сільської ради «Про місцевий бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000)», а саме:          
             пункти 1,5,6 викласти у новій редакції. 
     Заслухавши інформацію з даного питання, керуючись ст. 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», комісія вирішила: 
        Схвалити проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 
23.12.2020 р. «Про місцевий  бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 
2021 рік(код бюджету 25523000000)» і рекомендувати винести на затвердження сесії 
сільської ради. 
Голосували:  
за – 5, проти – 0, утримались – 0  

Рішення прийнято  
 

 

 

Голова   комісії                                   Світлана   ОРЕЛ                 

Секретар                                               Наталія ЛОМОНОС 

 

 


