
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________ 
П Р О Т О К О Л 

засідання дев’ятої позачергової сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 19 квітня 2016 року                                                          
с. Гора                                                                     Присутніх депутатів на сесії – 15 
                                                                                 Відсутні – 7 

 
Сесію відкриває сільський голова  Дмитрів Р.М. 

 

На сесії присутні: 
мешканці – Савка Л.В., Сокольцова Л.О., Савка С.М. 
  
Депутат округу № 12 Карасевич О.В. вніс пропозицію не відкривати 
засідання позачергової сесії. 
Депутат округу № 20 Чемерис І.В. щодо підтримки проведення засідань 
позачергових сесій, на яких розглядаються питання благоустрою. 
Депутат округу № 8 Чайка В.П. вніс пропозицію зняти з порядку денного 
питання № 4 «Про розробку проектно-кошторисної документації по 
благоустрою території по вул. Центральній, 5» для обговорення з громадою. 
Сільський голова після пояснення бачення благоустрою даної території та 
обговорення виніс на голосування зміни до Порядку денного. 

     Голосували: «за» - 14; «проти» - 1; «утримались» - 1. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції 
повітряних ліній електричних мереж (вуличне освітлення) по вул. 
Грушевського – Мічуріна до ТП 1181 в селі Гора Бориспільського району 
Київської області.   

2. Про розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції 
повітряних ліній електричних мереж (вуличне освітлення) по вул. 
Тургенєва – 8-го Березня – Мічуріна до ТП 643 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  

3. Про розробку проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту дороги по вулиці Бориспільській в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 

4. Про розробку проектно-кошторисної документації з облаштування смуг 
розгону та гальмування по вулиці Центральній в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

5.  Різне. 
 



І питання: Про розробку проектно-кошторисної документації з 
реконструкції повітряних ліній електричних мереж (вуличне освітлення) 
по вул. Грушевського – Мічуріна до ТП 1181 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.   
Доповідав сільський голова: Про розробку проектно-кошторисної 
документації з реконструкції повітряних ліній електричних мереж (вуличне 
освітлення) по вул. Грушевського – Мічуріна до ТП 1181 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Сільський голова: виніс на голосування питання розробки проектно-
кошторисної документації. 

     Голосували: «за» - 14; «проти» - немає; «утримались» - 2. 
Вирішили: Розробити проектно-кошторисну документацію з реконструкції 
повітряних ліній електричних мереж (вуличне освітлення) по вул. 
Грушевського – Мічуріна до ТП 1181 в селі Гора Бориспільського району 
Київської області 
(Рішення № 229-9-VІІ) 
 
ІІ питання: Про розробку проектно-кошторисної документації з 
реконструкції повітряних ліній електричних мереж (вуличне освітлення) 
по вул. Тургенєва – 8-го Березня – Мічуріна до ТП 643 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  . 
Доповідав сільський голова: Про розробку проектно-кошторисної 
документації з реконструкції повітряних ліній електричних мереж (вуличне 
освітлення) по вул. Тургенєва – 8-го Березня – Мічуріна до ТП 643 в селі 
Гора Бориспільського району Київської області.  
Сільський голова: виніс на голосування питання розробки проектно-
кошторисної документації. 

     Голосували: «за» - 15; «проти» - немає; «утримались» - 1. 
Вирішили: Розробити проектно-кошторисну документацію з реконструкції 
повітряних ліній електричних мереж (вуличне освітлення) по вул. 
Грушевського – Мічуріна до ТП 1181 в селі Гора Бориспільського району 
Київської області 
(Рішення № 230-9-VІІ) 
 
ІІІ питання: Про розробку проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дороги по вулиці Бориспільській в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Доповідав сільський голова: Про розробку проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту дороги по вулиці Бориспільській в 
селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Сільський голова: виніс на голосування питання розробки проектно-
кошторисної документації. 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1. 



Вирішили: Про розробку проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дороги по вулиці Бориспільській в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  
(Рішення № 231-9-VІІ) 
 
ІV питання: Про розробку проектно-кошторисної документації з 
облаштування смуг розгону та гальмування по вулиці Центральній в 
селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Доповідав сільський голова: Про розробку проектно-кошторисної 
документації з облаштування смуг розгону та гальмування по вулиці 
Центральній в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про розробку проектно-
кошторисної документації 

     Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
Вирішили: Про розробку проектно-кошторисної документації з 
облаштування смуг розгону та гальмування по вулиці Центральній в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 
(Рішення № 232-9-VІІ) 
 
 
 

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


