
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
Бориспільського району 

Київської області 
____________________________________________________________________  

П Р О Т О К О Л 
Засідання двадцять першої сесії сільської ради VІІ скликання 

 
від 29 вересня 2016 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 17 
Відсутні – 5 
Запрошені: Представник ТОВ «АРМУКРЗЕМПРОЕКТ» Костенко Андрій та 
голова ЖБК «Кантрі-Хаус» Данилов Олексій 

 
Сесію відкриває сільський голова  Дмитрів Р.М. 

Сільський голова виніс на голосування Порядок денний. 
Винесено на голосування прийняття порядку денного зі змінами: 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - немає; «утримались» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято проект порядку денного зі змінами 
за основу, рішення № 445-21-VІІ (рішення додається). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт тротуарної доріжки по вул. Центральній в с. Гора Бориспільського 
району Київської області. 

2. Про розгляд заяви гр. Керімової О.Г. щодо скасування рішення 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області № 206 від 12 серпня 2016 року «Про демонтаж тимчасової споруди 
встановленої на території с. Гора з порушеннями Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності». 

3. Про розгляд заяви гр. Петренко О.П. щодо визначення житлової 
нерухомості непридатної для проживання. 

4. Внесення змін до рішення сільської ради від 28.01.2016 року № 131-4-
VІІ «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального 
захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки» 

5. Внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 67-3-VІІ 
«Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік»: 

- матеріальна допомога жителям с. Гора згідно заяв; 
- преміювання учасників спортивних змагань; 
- преміювання за участь в проведенні свят; 
- преміювання спеціаліста юрисконсульта до дня юриста (08 жовтня 2016 

року); 



- преміювання працівників Гірської сільської ради до Дня Захисника 
України (14 жовтня 2016 року); 

- надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
- надання дозволу на розміщення вільних коштів на депозитний рахунок; 
- зміни до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 68-3-VІІ «Про 

затвердження організаційної структури і штатної чисельності сільської ради з 
01 січня 2016 року»; 

- надання коштів на придбання спортивної форми для дітей молодших 
класів Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів та спортивного інвентарю. 

6. Про розробку проектно-кошторисної документації по будівництву 
дороги по вулиці Степовій в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 

7. Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 270-10-
VІІ «Про розробку проектно-кошторисної документації по будівництву дороги 
по вулиці Степовій в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 241-
10-VІІ «Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки». 

9. Внесення змін до рішення сільської ради від 25.02.2016 року № 162-5-
VІІ «Про затвердження Правил благоустрою території села Гора». 

10. Про створення Відділу державного архітектурно-будівельного 
контролю Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та 
затвердження Положення про Відділ державного архітектурно-будівельного 
контролю Гірської сільської ради. 

11. Внесення змін до рішення сільської ради від 03.11.2015 року № 4-1-VІІ 
«Про затвердження регламенту Гірської сільської ради VІІ скликання». 

12. Земельні питання: 
- відмова про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Малик Р.М., Кримський О.П., 
Микитка В.В., Заболотько С.Л., Подолян Т.В.); 

- надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність (Накльока Г.Є., Коломієць Ю.В.); 

- затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
комунальну власність Гірській сільській раді (кладовище по вул. Мічуріна); 

- надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність Гірській сільській раді (вул. 
Центральна, 5); 

- затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки (Бабенко А.С., Шмаюн Г.Ф.); 

- про проведення експертної оцінки земельної ділянки (вул. Центральна, 
11-в) 

13. Різне. 
І питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту тротуарної доріжки по вул. Центральній в с. Гора 
Бориспільського району Київської області. 



Слухали: представника ЖБК «Кантрі-Хаус», представника ТОВ 
«АРМУКРЗЕМПРОЕКТ» та депутатів. 
Сільський голова виніс на голосування питання про затвердження 
документації по капітальному ремонту тротуарної доріжки по вул. Центральній 
в с. Гора Бориспільського району Київської області. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 2; «утримались» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 446-21-VІІ (рішення 
додається)  
 
ІІ питання: Про розгляд заяви гр. Керімової О.Г. щодо скасування рішення 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області № 206 від 12 серпня 2016 року «Про демонтаж тимчасової 
споруди встановленої на території села Гора з порушеннями Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності». 
Слухали: спеціаліста-юрисконсульта щодо розгляду заяви гр. Керімової О.Г. та 
депутатів 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови гр. Керімової 
О.Г. у задоволенні її клопотання скасувати рішення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області № 206 від 12 
серпня 2016 року «Про демонтаж тимчасової споруди встановленої на території 
села Гора з порушеннями Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 1; «утримались» - 9. 
За результатами голосування Вирішили: Рішення не прийнято. 
 
ІІІ питання: Про розгляд заяви гр. Петренка О.П. щодо визначення 
житлової нерухомості непридатної для проживання. 
Слухали: спеціаліста-юрисконсульта щодо розгляду заяви гр. Петренко О.П. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови гр. Петренко 
О.П у задоволенні його заяви. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 447-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІV питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 28.01.2016 
року № 131-4-VІІ «Про затвердження програми соціального забезпечення 
та соціального захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки». 
Слухали: секретаря ради щодо внесення змін до Програми «Турбота». 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
Програми «Турбота». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 



Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 448-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
V питання: Щодо виділення матеріальної допомоги жителям с. Гора. 
Слухали: головного бухгалтера щодо виділення матеріальної допомоги 
жителям села Гора згідно заяв. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо виділення матеріальної 
допомоги. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 449-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІ питання: Щодо преміювання учасників спортивних змагань. 
Слухали: головного бухгалтера щодо преміювання учасників спортивних 
змагань, згідно подання заступника сільського голови Галача А.А. та вчителя 
Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ярмака В.В.. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання учасників 
спортивних змагань. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосувало» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 450-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІІ питання: Щодо преміювання за участь в проведенні свята до Дня 
Прапора України та 25-ї річниці Незалежності України. 
Слухали: головного бухгалтера щодо преміювання за участь в проведенні свят, 
згідно подання заступника сільського голови Галача А.А. та директора Гірської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Гутовського А.М.. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання учасників 
в проведенні свят. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 451-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІІІ питання: Про погодження виплати премії спеціалісту-юрисконсульту 
Гірської сільської ради з нагоди професійного свята. 
Слухали: головного бухгалтера щодо погодження виплати премії спеціалісту-
юрисконсульту. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо погодження виплати 
премії спеціалісту-юрисконсульту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосувало» - 1. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 452-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІІІ питання: Про погодження виплати премії працівникам Гірської 
сільської ради з нагоди свята Дня Захисника України. 
Слухали: головного бухгалтера щодо погодження виплати премії працівникам 
Гірської сільської ради з нагоди свята. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо погодження виплати 
премії працівникам Гірської сільської ради з нагоди свята. 
(в голосуванні приймає участь 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосувало» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 453-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІХ питання: Про надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 
придбання пневматичних гвинтівок та кульок. 
Слухали: головного бухгалтера щодо надання субвенції. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання субвенції 
Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів на придбання пневматичних гвинтівок та кульок. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 5; «утримались» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
Х питання: Про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів 
сільського бюджету у 2017 році. 
Слухали: головного бухгалтера щодо надання дозволу сільському голові 
здійснити розміщення на депозитах у 2017 році тимчасово вільних коштів 
сільського бюджету на конкурсній основі. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосувало» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 454-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІ питання: Про внесення змін до структури та штатного розпису Гірської 
сільської ради з 01 жовтня 2016 року. 
Слухали: головного бухгалтера щодо внесення змін до структури та штатного 
розпису в зв’язку зі створенням відділу ДАБІ. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
структури та штатного розпису Гірської сільської ради з 01 жовтня 2016 року. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 455-21-VІІ (рішення 
додається). 
 



ХІІ питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 
року № 67-3-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік». 
Слухали: головного бухгалтера щодо внесення змін до рішення сільської ради 
від 24.12.2015 року № 67-3-VІІ. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення сільської ради «Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 456-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІІІ питання: Про надання коштів на придбання спортивної форми для 
дітей молодших класів Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів та спортивного 
інвентарю. 
Слухали: головного бухгалтера щодо надання коштів. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання коштів для 
придбання спортивної форми та інвентарю. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 457-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІV питання: Про розробку проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дороги по вулиці Східній в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову ради щодо необхідності розробки проектно-кошторисної 
документації. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо розробки проектно-
кошторисної документації по капітальному ремонту дороги по вулиці Східній в 
селі Гора Бориспільського району Київської області  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 458-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХV питання: Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року 
№ 270-10-VІІ «Про розробку проектно-кошторисної документації по 
будівництву дороги по вулиці Степовій в селі Гора Бориспільського 
району Київської області». 
Слухали: голову ради щодо необхідності внесення змін до рішення. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 270-10-VІІ. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 459-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХVІ питання: Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року 
№ 241-10-VІІ «Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки» 
Слухали: секретаря ради щодо внесення змін до рішення ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 241-10-VІІ. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 460-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХVІІ питання: Внесення змін до рішення сільської ради від 25.02.2016 року 
№ 162-5-VІІ «Про затвердження Правил благоустрою території села Гора» 
Слухали: депутата Чівільдєєву Я.І. щодо внесення змін до рішення ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення сільської ради від 25.02.2016 року № 162-5-VІІ. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 1; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 461-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХVІІІ питання: Створення відділу державного архітектурно-будівельного 
контролю Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області 
Слухали: спеціаліста-юрисконсульта та секретаря ради щодо створення відділу 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо створення відділу 
державного архітектурно-будівельного контролю Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 462-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІХ питання: Внесення змін до рішення сільської ради від 03.11.2015 року 
№ 4-1-VІІ «Про затвердження регламенту Гірської сільської ради VІІ 
скликання» 
Слухали: секретаря ради щодо внесення змін до рішення ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення сільської ради від 03.11.2015 року № 4-1-VІІ. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 3. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 463-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХ питання: Про розгляд заяви гр. Подолян Тетяни Володимирівни.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Подолян Т.В. 
щодо виділення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 464-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІ питання: Про розгляд заяви гр. Заболотько Сергія Леонідовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Заболотько С.Л. 
щодо виділення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 465-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІІ питання: Про розгляд заяви гр. Микитки Віктора Володимировича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Микитки В.В. 
щодо виділення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 1; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 466-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІІІ питання: Про розгляд заяви гр. Кримського Олександра Петровича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Кримського О.П. 
щодо виділення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 467-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІV питання: Про розгляд заяви гр. Малика Руслана Миколайовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Малика Р.М. 
щодо виділення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 468-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХV питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною цільового призначення з земель для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд на землі під розміщення магазину гр. Шмаюна Григорія 
Федоровича в с. Гора Бориспільського району Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Шмаюна Г.Ф. 
щодо затвердження проекту землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового 
призначення з земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд на землі під розміщення магазину. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 469-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХVІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною цільового призначення земельної ділянки, що 
перебувають у власності гр. Бабенку Артему Станіславовичу із земель для 
ведення особистого селянського господарства на землі під розміщення 
об’єктів побутового обслуговування, магазинів, торгових площадок, 
стоянки індивідуального транспорту в с. Гора Бориспільського району 
Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Бабенка А.С. 
щодо затвердження проекту землеустрою. 



Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що 
перебуває у власності у гр. Бабенко А.С.. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 470-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХVІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність Гірській сільській раді для 
будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови (для 
існуючого кладовища) по вул. Мічуріна в с. Гора Бориспільського району 
Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника щодо затвердження проекту 
землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність 
Гірській сільській раді для будівництва і обслуговування інших будівель 
громадської забудови (для існуючого кладовища) по вул. Мічуріна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 471-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХVІІІ питання: Про надання дозволу на складання проекту із 
землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку гр. Накльоки Ганни Євстахіївни для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд с. Гора по вул. Жовтневій, 43-а Бориспільського району 
Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Накльоки Г.Є. 
щодо надання дозволу на складання проекту із землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
складання  проекту із землеустрою щодо оформлення документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Накльоки Г.Є. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в с. Гора по вул. Жовтневій, 43-а. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 472-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІХ питання: Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою 
щодо оформлення документів, що посвідчують право власності на 



земельну ділянку гр. Коломійця Юрія Вікторовича для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд с. 
Гора по вул. Грушевського, 21 Бориспільського району Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Коломійця Ю.В. 
щодо надання дозволу на складання проекту із землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
складання  проекту із землеустрою щодо оформлення документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Коломійцю Ю.В. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в с. Гора по вул. Грушевського, 21. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 473-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХХ питання: Про розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника щодо надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
розробку проекту відведення земельної ділянки у комунальну власність для 
будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування по вул. Центральній, 5 в с. Гора. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 474-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХХІ питання: Про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника щодо надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Центральній, 
11-в в с. Гора. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 475-21-VІІ (рішення 
додається). 
 
Сільський голова                                                                 Р.М.Дмитрів 
 
 
Секретар                                                                               Л.Ф.Шершень 


