
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання двадцять восьмої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 13 січня 2017 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 18 
Відсутні – 4 

 
Сесію відкриває секретар ради Шершень Л.Ф. 

Секретар ради винесла на обговорення Порядок денний. За поданням 
депутата округу № 6 Потоцького В.В. було внесено в порядок денний наступні 
питання:  

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

2. Внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального 
захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки затвердженої рішенням 
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». 

3. Внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки затвердженої 
рішенням 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». 

4. Внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 
роки затвердженої рішенням сільської ради від 28.01.2016 року № 132-4-VІІ 
«Про затвердження Програми розвитку фізкультури та спорту на території 
Гірської сільської ради на 2016-2020 роки». 
Винесено на голосування прийняття порядку денного зі змінами: 
(в голосуванні приймає участь 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято проект порядку денного зі змінами 
за основу, рішення № 593-28-VІІ (рішення додається). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Повторний розгляд питання щодо скасування рішення сільської ради від 
22.12.2016 року № 551-27-VІІ «Про погодження робочого проекту 



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

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

3. Внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального 
захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки затвердженої рішенням 
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». 

4. Внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки затвердженої 
рішенням 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». 

5. Внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 
роки затвердженої рішенням сільської ради від 28.01.2016 року № 132-4-VІІ 
«Про затвердження Програми розвитку фізкультури та спорту на території 
Гірської сільської ради на 2016-2020 роки». 

6. Різне. 
 
І питання: Повторний розгляд питання щодо скасування рішення 
сільської ради від 22.12.2016 року № 551-27-VІІ «Про погодження робочого 
проекту «Будівництво локальних очисних споруд дощової каналізації ЖК 
«Кантрі Хаус» в с. Гора Бориспільського району Київської області». 
Слухали: секретаря ради щодо винесення на повторний розгляд питання про 
скасування рішення ради. 
Секретар ради: винесла на голосування питання Повторний розгляд питання 
щодо скасування рішення сільської ради від 22.12.2016 року № 551-27-VІІ «Про 
погодження робочого проекту «Будівництво локальних очисних споруд 
дощової каналізації ЖК «Кантрі Хаус» в с. Гора Бориспільського району 
Київської області». 
(в голосуванні приймає участь 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 594-28-VІІ (рішення 
додається)  
 
ІІ питання: Внесення змін до рішення сільської ради від 03.11.2015 року № 
4-1-VІІ «Про затвердження Регламенту роботи Гірської сільської ради VІІ 
скликання». 
Слухали: депутата округу № 6 Потоцького В.В. 
Секретар ради: винесла на голосування питання щодо Внесення змін до 
рішення сільської ради від 03.11.2015 року № 4-1-VІІ «Про затвердження 
Регламенту роботи Гірської сільської ради VІІ скликання». 
(в голосуванні приймає участь 18 депутатів) 



Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 595-28-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІІ питання: Внесення змін до Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки 
затвердженої рішенням 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». 
Секретар ради: винесла на голосування питання щодо Внесення змін до 
Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення с. Гора 
«Турбота» на 2016-2020 роки затвердженої рішенням 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». 
(в голосуванні приймає участь 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 596-28-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІV питання: Внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки 
затвердженої рішенням 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 Програми «Добробут». 
Секретар ради: винесла на голосування питання щодо Внесення змін до 
Програми розвитку освіти, культури та медичного забезпечення населення с. 
Гора «Добробут» на 2016-2020 роки затвердженої рішенням 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». 
(в голосуванні приймає участь 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 597-28-VІІ (рішення 
додається). 
 
V питання: Внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, 
спорту та військово-патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 
2016-2020 роки затвердженої рішенням сільської ради від 28.01.2016 року 
№ 132-4-VІІ «Про затвердження Програми розвитку фізкультури та спорту 
на території Гірської сільської ради на 2016-2020 роки». 
Слухали: секретаря ради щодо внесення змін до Програми. 



Секретар ради: винесла на голосування питання щодо секретаря ради щодо 
внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та військово-
патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 роки 
затвердженої рішенням сільської ради від 28.01.2016 року № 132-4-VІІ «Про 
затвердження Програми розвитку фізкультури та спорту на території Гірської 
сільської ради на 2016-2020 роки». 
(в голосуванні приймає участь 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 598-28-VІІ (рішення 
додається). 
 
 
 
Секретар                                                                               Л.Ф.Шершень 


