
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання другої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 26 листопада 2015 року                                                          
с. Гора                                                                     Присутніх депутатів на сесії – 19 
                                                                                 Відсутні – 3 

 
Сесію відкриває сільський голова  Дмитрів Р.М. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Затвердження положення про постійні комісії Гірської сільської ради. 
2. Про покладання функцій секретаря виконавчого комітету на секретаря 

Гірської сільської ради. 
3. Затвердити заступника голови Гірської сільської ради з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 
4. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Гірської сільської 

ради. 
5. Про внесення змін до бюджету 2015 року. 
6. Про виділення матеріальної допомоги жителям села Гора. 
7. Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку в с. Гора. 
8. Про відмову у відведенні земельних ділянок в с. Гора.. 
9. Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 09.10.2007 року 

№ 506-9-V. 
10. Затвердження проектів землеустрою та технічної документації. 
11. Про передачу земельної ділянки для розміщення насосної станції 

Щасливської сільської ради 
12. Затвердження інвентаризації «Державного підприємства «Центральна 

лабораторія якості води та грунтів» Інститут водних проблем і ресурсів 
НААН 

13. Різне. 
 
Сільський голова виніс на голосування Порядок денний. 

     Винесено на голосування прийняття порядку денного зі змінами: 
     Голосували: «за» - 19; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

Вирішили: Прийняти проект порядку денного за основу. 
 
І питання: Про затвердження Положення про постійні комісії Гірської 
сільської ради. 



Сільський голова виніс на голосування питання про затвердження 
повноважень голови та депутатів. 

     Голосували: «за» - 18; «проти» - немає; «утримались» - 1. 
Вирішили: Прийняти рішення № 11 (рішення додається)  
 
ІІ питання: Про покладання функцій секретаря виконавчого комітету на 
секретаря Гірської сільської ради. 
Сільський голова щодо покладання функцій секретаря виконавчого 
комітету на Шершень Л.Ф. 

     Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
Вирішили: Прийняти рішення № 12 (рішення додається).. 
 
 
ІІІ питання: Про затвердження на посаду заступника сільської ради з 
питань діяльності виконавчих органів. 
Сільський голова: вніс пропозицію щодо кандидатури Денисова 
Олександра Анатолійовича, після чого надав слово кандидиту. 

     Голосували: «за» - 11; «проти» - 1; «утримались» - 7. 
Вирішили: Прийняти рішення № 13 (рішення додається). 

 
ІV-V питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради 
«Про затвердження складу виконавчого комітету сільської ради» № 6-1-
VІІ від 03 листопада 2015 року». 
Сільський голова оголосив склад комітету зі змінами. 

     Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 2. 
Вирішили: Прийняти рішення № 14 (рішення додається). 
 
VІ питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради «Про 
затвердження сільський бюджет на 2015 рік». 
Головний бухгалтер: доповіла, щодо виділення коштів на благоустрій, на 
матеріальну допомогу жителям с. Гора, передачу гірської сільської 
бібліотеки на відділ культури БРДА. 

     Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
Вирішили: Прийняти рішення № 15-17 (рішення додаються). 
 
VІІ питання: Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою, 
що посвідчують право власності на земельну ділянку в с. Гора. 
Спеціаліст землевпорядник: доповів, про розгляд заяв та рекомендації 
постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин 
та екології, щодо відправлення документів на доопрацювання.(Заяви 
громадян: Гончаренка О.А., Тумана О.Г., Чікіш Н.Г.) 

     Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
Вирішили: Документи відправити на доопрацювання. 
 
VІІІ питання: Про розгляд заяв, щодо виділення земельної ділянки. 



Спеціаліст землевпорядник: доповів, про розгляд заяв та рекомендації 
постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин 
та екології, щодо відмови у відведенні земельних ділянок.(Заяви громадян: 
Питлик А.С., Питлика А.С., Прогнімак О.В., Ізмайлової К.М., Волчинського 
О.С., Шпак В.Ю., Дідка С.А., Карогланова А.А., Сікорацького М.В., 
Пащенко М.А., Костроміної Ю.Д., Мироненко І.А., Ярмака Є.В., Пугача О.В., 
Заріцької Л.С., Паненко Л.С., Федорук К.О., Гирик О.І., Кісіленко Н.В., 
Биковець О.Ю., Рябець О.О., Перевозника О.О., Третяк К.С., Ліпської Ю.В., 
Жука П.В., Жорової І.Я., Трампольського М.В., Прохненко Т.Є., Приступко 
О.В., Савонік Г.В., Куракіна А.В., Куракіна В.В, Кудрі М.В., Кузьменка С.А., 
Мусієнка А.В., Яцюка В.В., Ющенка П.П., Волохонської В.В., Угро С.В., 
Шияна В.Ф., Бугая Є.В., Яременко О.О., Попова Р.А., Денисюка О.В., 
Федорук К.О. 

     Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
Вирішили: Прийняти рішення № 18-62 (рішення додаються). 
 
ІХ питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
09.10.2007 року № 506-9-V в зв’язку зі зміною площі. 
Спеціаліст землевпорядник: доповів, про розгляд заяв та рекомендації 
постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин 
та екології, щодо відправлення документів на доопрацювання.(Заяви 
громадян: Ярмак В.Ф., Подолян Т.В., Онищенко Л.М., Тутова В.С.) 

     Голосували: «за» - 18; «проти» - 1; «утримались» - 0. 
Вирішили: Документи відправити на доопрацювання. 
 
Х питання: Про затвердження проектів землеустрою та технічної 
документації. 
Спеціаліст землевпорядник: доповів, про розгляд заяви та рекомендації 
постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин 
та екології, щодо відправлення документів на доопрацювання.(Заява 
громадянки: Кас’яненко В.Г.) 

     Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
Вирішили: Прийняти рішення № 63 (рішення додається). 
 
ХІ питання: Про передачу земельної ділянки для розміщення насосної 
станції Щасливської сільської ради 
Спеціаліст юрисконсульт: доповів, про розгляд заяви та рекомендації 
постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин 
та екології, щодо відправлення документів на довивчення. 

     Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
Вирішили: Документи відправити на до вивчення. 
 
ХІІ питання: Про затвердження інвентаризації «ДП «Центральна 
лабораторія якості води та грунтів» Інститут водних проблем та ресурсів 
НААН 



Спеціаліст юрисконсульт: доповів, про розгляд заяви та рекомендації 
постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин 
та екології. 

     Голосували: «за» - 3; «проти» - 12; «утримались» - 4. 
Вирішили: Документи відправити на до вивчення. 
 

 
Сільський голова                                                                 Р.М.Дмитрів 
 
 
Секретар                                                                               Л.Ф.Шершень 


