
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сьомої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 14 березня 2016 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 14 
Відсутні – 8 
 

Сесію відкриває сільський голова  Дмитрів Р.М. 
Сільський голова виніс на голосування Порядок денний. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято проект порядку денного за основу. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки КП «Горянин» Гірської сільської ради у користування на умовах 
оренди для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових 
будинків. 

2. Про надання у користування КП «Горянин» Гірської сільської ради 
земельної ділянки на умовах оренди. 

3. Про розгляд листа Фонду державного майна України щодо надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
під об’єктом державної власності. 

4. Різне. 
 

І питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки КП «Горянин» Гірської сільської ради у користування 
на умовах оренди для будівництва і обслуговування багатоквартирних 
житлових будинків. 
Слухали: сільського голову щодо необхідності затвердження проекту 
землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП «Горянин» Гірської 
сільської ради у користування на умовах оренди для будівництва і 
обслуговування багатоквартирних житлових будинків. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 1. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 199-7-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІ питання: Про передачу земельної ділянки в користування на умовах 
оренди КП «Горянин» Гірської сільської ради. 
Слухали: сільського голову щодо необхідності передачі земельної ділянки. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо Про надання у 
користування КП «Горянин» Гірської сільської ради земельної ділянки на 
умовах оренди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 200-7-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІІ питання: Про розгляд листа Фонду державного майна України щодо 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки під об’єктом державної власності. 
Слухали: сільського голову щодо розгляду заяви Фонду державного майна 
України Регіонального відділення фонду державного майна в Київській області. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 0; «проти» - 14; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 201-7-VІІ (рішення 
додається). 
 
 
Сільський голова                                                                 Р.М.Дмитрів 
 
 
Секретар                                                                               Л.Ф.Шершень 


