
Протокол №7 

Комісії з питань планування, бюджету та соціально- економічного розвитку. 

від 12.10.2017        м. Мена 

Голова Бутенко Роман Олексійович 

Секретар  Грищенко Віктор Костянтинович  

Присутні: 

1. Костенко Володимир Васильович. 

2. Булавка Оксана Михайлівна. 

3. Фесенко Сергій Васильович. 

4. Костючок Сергій Григорович. 

 

Запрошені: 

Солохненко С.А., Пеклуха Р.Л. , Стародуб Л. О. Мишкін Ю.М. – нач відділу освіти, 

Шелудько С.В.-нач відділу культури, Козел С. – староста с. Феськівська. 

Порядок денний: 

 Розгляд проектів рішень 6 сесії  

1. Про структуру виконавчих органів Менської міської ради та  затвердження 

Положень про відділи Менської міської ради. 

Слухали: 

 Стальниченка Ю.В, який доповів про структуру виконавчих органів Менської міської 

ради. 

Булавка О.М. Вивчити питання по персоналіям.  

Вирішили: Прийняти за основу запропонований варіант структури виконавчих 

органів. З доопрацюванням по структурі відділів культури та освіти. 

Голосували:  

Бутенко Роман Олексійович –за                                                                                                                         

Грищенко Віктор Костянтинович- за               

Булавка Оксана Михайлівна.- за                           

Фесенко Сергій Васильович-за                           

Костючок Сергій Григорович- за                                                                                                          

Костенко Володимир Васильович-за       

 всі «за» - рішення прийнято 

 

2. Про ініціювання передачі до власності Менської об’єднаної територіальної 

громади закладів культури. 

Слухали  Керівника відділу культури Шелудько С.В. 

Вирішили: погодити проект рішення 

Голосували:  

Бутенко Роман Олексійович –за                                                                                                

Грищенко Віктор Костянтинович- за               

Булавка Оксана Михайлівна.- за                           

Фесенко Сергій Васильович-за                           

Костючок Сергій Григорович- за                                                                                                          

Костенко Володимир Васильович-за       

 всі «за» - рішення прийнято 



 

3. Про ініціювання передачі до власності Менської об’єднаної  територіальної 

громади закладів освіти. 

Слухали  Керівника відділу культури –Мишкіна Ю.М. 

Вирішили: погодити проект рішення 

Голосували:  

Бутенко Роман Олексійович –за                                                                                                

Грищенко Віктор Костянтинович- за               

Булавка Оксана Михайлівна.- за                           

Фесенко Сергій Васильович-за                           

Костючок Сергій Григорович- за                                                                                                          

Костенко Володимир Васильович-за       

 всі «за» - рішення прийнято 

 

4. Про внесення змін до рішення сесії Бірківської сільської ради від 23.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА» 

 

5. Про внесення змін до рішення сесії Блистівської сільської ради від 23.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік” Про внесення змін до рішення сесії Величківської 

сільської ради від 23.12.2016 року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА» 

 

6. Про внесення змін до рішення сесії Дягівської сільської ради  від 27.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА» 

 

7. Про внесення змін до рішення сесії Киселівської сільської ради  від 22.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Вирішили: погодити проект рішення 

всі «за» - рішення прийнято 

8. Про внесення змін до рішення сесії Куковицької сільської ради  від 23.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект.                                                                

Голосували: всі «ЗА» 

 

9. Про внесення змін до рішення сесії Лісківської сільської ради  від 28.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект  

Голосували: всі «ЗА» 

10. Про внесення змін до рішення сесії Макошинської селищної  ради від 

28.12.2016 року „Про селищний бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА» 

11. Про внесення змін до рішення сесії Осьмаківської сільської ради  від 

23.12.2016 року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА» 



12. Про внесення змін до рішення сесії Семенівської сільської ради  від 

27.12.2016 року „Про сільський бюджет на 2017 рік”.                                                            Комісія 

вирішила погодити даний проект 

Голосували: всі «ЗА» 

 

13. Про внесення змін до рішення сесії Синявської сільської ради  від 26.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік” 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА» 

 

14. Про внесення змін до рішення сесії  Слобідської сільської ради  від 24.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік” 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА». 

 

15. Про внесення змін до рішення сесії Стольненської сільської ради  від 

23.12.2016 року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА». 

 

16. Про внесення змін до рішення сесії Ушнянської сільської ради  від 23.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА». 

17. Про внесення змін до рішення сесії Садової сільської ради  від 23.12.2016 року 

„Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА». 

 

18. Про внесення змін до рішення сесії Феськівської сільської ради  від 23.12.2016 

року „Про сільський бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА». 

19. Про внесення змін до рішення сесії Менської міської ради „Про міський 

бюджет на 2017 рік”. 

Комісія вирішила погодити даний проект. 

Голосували: всі «ЗА». 

 

 

 

Голова комісії      Р.О. Бутенко 

 

Секретар комісії      В.К. Грищенко 


