
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання двадцять третьої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 27 жовтня 2016 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 16 
Відсутні – 6 

 
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 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 1; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято проект порядку денного зі змінами 
за основу, рішення № 478-23-VІІ (рішення додається). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. 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; 
- надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
2. Затвердження звіту про виконання бюджету Гірської сільської ради за ІІІ 

квартал 2016 року. 
3. Про розробку проектно-кошторисної документації на будівництво 

«Меморіалу пам’яті». 
4. Про оренду приміщення під Будинок творчості.  
5. Земельні питання: 
- відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Галушкін Ю.А., Тасьмук І.В., Федлій 
Д.С., Биков М.С., Ковнір С.М., Ковбасюк П.П., Міняйло С.П., Юшанцев Ю.В., 
Сітніков Д.А); 

- затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність (Бабій О.І., Слуговіна П.М., Леваш М.П., Панченко Г.М.);  

- затвердження проекту зміни цільового призначення земельної ділянки та 
розрахунку втрат (Лучинський О.Б.); 

- затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки (вул. 
Центральна, 11-в); 



- надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність (Кернечишин Б.Б., Кернечишина В.Б., Гладченко 
Д.Б.; Яценко О.І.; Науменко І.П.); 

- надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Фонд державного майна України). 

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

7. Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 267-10-
VІІ «Про розробку проектно-кошторисної документації по будівництву дороги 
по вулиці Сонячній в селі Гора Бориспільського району Київської області» 

8. Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 268-10-
VІІ «Про розробку проектно-кошторисної документації по будівництву дороги 
по вулиці Басейній в селі Гора Бориспільського району Київської області» 

9. Про надання згоди користувачам земельної ділянки по вулиці Пушкіна в 
селі Гора на зведення в установленому законодавством порядку жилих, 
виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд та закладати 
багаторічні насадження. 

10. Про визначення строку проведення звітів депутатами ради перед 
виборцями. 

11. Про виготовлення та заміну гербової печатки Гірської сільської ради. 
12. Різне. 

 
І 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 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 479-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІ питання: Щодо преміювання учасників спортивних змагань. 
Слухали: головного бухгалтера щодо преміювання учасників спортивних 
змагань, згідно подання заступника сільського голови Галача А.А. та тренера з 
футболу Михайленко О. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання учасників 
спортивних змагань. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 481-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІІ питання: Щодо преміювання за участь в проведенні свята до Дня села. 



Слухали: головного бухгалтера щодо преміювання за участь в проведенні свят, 
згідно подання заступника сільського голови Галача А.А.  
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання учасників 
в проведенні свята. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 482-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІV питання: Про надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Слухали: головного бухгалтера щодо надання субвенції. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання субвенції 
Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 483-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
V 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 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 484-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІ питання: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 
Гірської сільської ради за 3 квартал 2016 року 
Слухали: головного бухгалтера щодо затвердження звіту за 3 квартал 2016 
року. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження звіту за 3 
квартал 2016 року». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 485-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІІ питання: Про розробку проектно-кошторисної документації по 
будівництву «Меморіалу пам’яті». 
Слухали: голову ради щодо необхідності розробки проектно-кошторисної 
документації. 



Сільський голова: виніс на голосування питання щодо розробки проектно-
кошторисної документації по будівництву «Меморіалу пам’яті»  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 1; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 486-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІІІ питання: Про оренду приміщення під Будинок творчості. 
Слухали: голову ради щодо необхідності орендувати приміщення для 
забезпечення позашкільного виховання дітей. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо звернення до ДЦ 
«Центральна науково-дослідна лабораторія якості води та ґрунтів», Інституту 
водних проблем і меліорації НААН України щодо передачі в оренду Гірській 
сільській раді другого поверху адмінбудівлі ДЦ «Центральна науково-дослідна 
лабораторія якості води та ґрунтів», що знаходиться в селі Гора по вул. 
Науки,1. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 487-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІХ питання: Про розгляд заяви гр. Міняйла Сергія Петровича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Міняйла С.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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 488-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
Х питання: Про розгляд заяви гр. Юшанцева Юрія Вадимовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Юшанцева Ю.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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 489-23-VІІ (рішення 
додається). 
 



ХІ питання: Про розгляд заяви гр. Сітнікова Дмитра Анатолійовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Сітнікова Д.А. 
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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 490-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІІ питання: Про розгляд заяви гр. Ковбасюка Павла Петровича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Ковбасюк П.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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 491-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІІІ питання: Про розгляд заяви гр. Ковнір Сергія Миколайовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Ковнір С.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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 492-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІV питання: Про розгляд заяви гр. Бикова Миколи Сергійовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Бикова М.С. 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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 493-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХV питання: Про розгляд заяви гр. Федлая Данила Сергійовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Федлая Д.С. 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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 494-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХVІ питання: Про розгляд заяви гр. Федлая Данила Сергійовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Федлая Д.С. 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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 495-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХVІІ питання: Про розгляд заяви гр. Тасьмука Ігоря Васильовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Тасьмук І.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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 496-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХVІІІ питання: Про розгляд заяви гр. Галушкіна Юрія Алімовича.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Галушкіна Ю.А. 
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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 497-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІХ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Бабій Олені Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Центральній в с. Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Бабій О.І. щодо 
затвердження проекту землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
складання  проекту із землеустрою щодо затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бабій О.І. для ведення 
особистого селянського господарства по вул. Центральній в с. Гора. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 498-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Слуговіна Петра Миколайовича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Науки, 10-а в с. Гора Бориспільського району Київської 
області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Слуговіна П.М. 
щодо затвердження проекту землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
складання  проекту із землеустрою щодо затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Слуговіна П.М. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Науки, 10-а в с. Гора. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 499-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Леваша Миколи Прокоповича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Гоголя, 34 в с. Гора Бориспільського району Київської 
області.  



Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Леваша М.П. 
щодо затвердження проекту землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
складання  проекту із землеустрою щодо затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Леваша М.П. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гоголя, 34 в с. Гора. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 500-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Панченка Григорія Михайловича для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд по вул. Гоголя, 36 в с. Гора Бориспільського району Київської 
області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Панченка Г.М. 
щодо затвердження проекту землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
складання  проекту із землеустрою щодо затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панченку Г.М. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Гоголя, 36 в с. Гора. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 501-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХІІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, що перебувають у власності гр. 
Лучинського Олега Броніславовича із земель для ведення особистого 
селянського господарства на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови на території  
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Лучинського О.Б. 
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. Лучинського О.Б. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 502-23-VІІ (рішення 
додається). 
 



ХХІV питання: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Шевченка 
Миколи Вікторовича щодо затвердження проекту землеустрою. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 503-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХV питання: Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою 
щодо оформлення документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку у спільну сумісну власність гр. Кернечишина Бориса 
Борисовича, гр. Керничишиної Валентини Борисівни та гр. Гладченко 
Дарії Анатоліївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд с. Гора по вул. Лермонтова, 17 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Кернечишина 
Б.Б., Керничишиної В.Б. та Гладченко Д.А. 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 у спільну сумісну власність 
гр. Кернечишина Б.Б., Керничишиної В.Б. та Гладченко Д.А. для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Гора 
по вул. Лермонтова, 17. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 504-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХVІ питання: Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою 
щодо оформлення документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку гр. Науменко Івану Павловичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд с. 
Гора по вул. Польовій, 24 Бориспільського району Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Науменко І.П. 
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. Науменко І.П. для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в с. Гора по вул. Польовій, 24. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 



Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 480-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХVІІ питання: Про надання дозволу на складання проекту із 
землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку гр. Яценко Ірини Олександрівни для 
ведення особистого селянського господарства в с. Гора Бориспільського 
району Київської області.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд заяви гр. Науменко І.П. 
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. Яценко І.О. для ведення 
особистого сільського господарства в с. Гора. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 505-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХХVІІІ питання: Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою 
щодо виділення земельної ділянки на розі вулиць Пушкіна та 
В.Чорновола.  
Слухали: спеціаліста-землевпорядника про розгляд клопотання Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській області щодо 
відведення земельної ділянки. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі 
вулиць Пушкіна та В.Чорновола. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 0; «проти» - 16; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХІХ питання: Про визначення строків проведення звітів депутатів 
Гірської сільської ради перед виборцями. 
Слухали: секретаря та депутатів ради щодо визначення строків проведення 
звітів. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо проведення звітів 
депутатів Гірської сільської ради перед виборцями до 30 листопада 2016 року. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 510-23-VІІ (рішення 
додається). 
 



ХХ питання: Про виготовлення та заміну гербової печатки Гірської 
сільської ради. 
Слухали: спеціаліста-юрисконсульта щодо необхідності заміни гербової 
печатки Гірської сільської ради в зв’язку зі зношенням. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо виготовлення та заміни 
гербової печатки. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 511-23-VІІ (рішення 
додається). 
 
 
Сільський голова                                                                 Р.М.Дмитрів 
 
 
Секретар                                                                               Л.Ф.Шершень 
 


