
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання двадцять шостої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 02 грудня 2016 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 15 
Відсутні – 7 

 
Сесію відкриває сільський голова  Дмитрів Р.М. 

Юрисконсульт запропонував внести зміни до порядку денному: 
- Про погодження робочого проект «Будівництво локаторних очисних 

споруд дощової каналізації ЖК «Кантрі Хаус» в с. Гора Бориспільського 
району Київської області. 

- Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації 
«Будівництво магістральної системи каналізування с. Гора Гірської сільської 
ради Бориспільського району. 
В обговоренні питань приймали участь депутати та сільський голова, шляхом 
голосування було визначено питання, які буде включено до порядку денного. 
Сільський голова виніс на голосування Порядок денний зі змінами. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято проект порядку денного зі змінами 
за основу, рішення № 546-26-VІІ (рішення додається). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту дороги по вулиці Басейній (на суму 1212,090 тис.грн.) та вулиці 
Сонячній (на суму 1246,206 тис.грн.) в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

2. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
двох земельних ділянок (0,0022 га, 0,0004 га) у користування на умовах оренди 
терміном на 49 років ПАТ «Київобленерго». 

3. Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації 
«Будівництво магістральної системи каналізування с. Гора Гірської сільської 
ради Бориспільського району. 

4. Різне. 
 

І питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дороги по вулиці Басейній (на суму 1212,090 



тис.грн.) та вулиці Сонячній (на суму 1246,206 тис.грн.) в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: секретаря Гірської сільської ради та депутатів щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо Затвердження 
проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дороги по вулиці 
Басейній (на суму 1212,090 тис.грн.) в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 1; «утримались» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо Затвердження 
проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дороги по вулиці 
Сонячній (на суму 1246,206 тис.грн.) в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 1; «утримались» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ІІ питання: Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення двох земельних ділянок (0,0022 га, 0,0004 га) у користування на 
умовах оренди терміном на 49 років ПАТ «Київобленерго». 
Слухали: спеціаліста юрисконсульта щодо надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок (0,0022 га, 
0,0004 га) у користування на умовах оренди терміном на 49 років ПАТ 
«Київобленерго». 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (0,0022 га) у 
користування на умовах оренди терміном на 49 років ПАТ «Київобленерго». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 547-26-VІІ (рішення 
додається). 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної діляянки (0,0004 га) 
у користування на умовах оренди терміном на 49 років ПАТ «Київобленерго». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 548-26-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІІ питання: Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної 
документації «Будівництво магістральної системи каналізування с. Гора 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області». 



Слухали: спеціаліста юрисконсульта щодо надання дозволу на розробку 
проектно-кошторисної документації «Будівництво магістральної системи 
каналізування с. Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області». 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
розробку проектно-кошторисної документації «Будівництво магістральної 
системи каналізування с. Гора Гірської сільської ради 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 № 549-26-VІІ (рішення 
додається). 
 
 
Сільський голова                                                                 Р.М.Дмитрів 
 
 
Секретар                                                                               Л.Ф.Шершень 


