
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання шістдесят дев’ятої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 26 березня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 19 
Відсутні – 2 
 

Сесію відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
      
Сільським головою винесено на голосування питання щодо прийняття 

порядку денного за основу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 

Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1284-69-VІІ 
 

Порядок денний (за основу) 
 

1. Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік. 
 
Депутат округу № 12 Карасевич О.В. запропонував внести в порядок 

денний питання, а саме: 
- Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам Гірської сільської ради на 2019 рік; 
- Про часткове скасування рішення № 1163; 
- Про преміювання спортсменів футбольного клубу «ФК Гора»; 
- Про затвердження Порядку внесення місцевих ініціатив на розгляд 

Гірської сільської ради; 
- Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 року в новій редакції; 
- Про затвердження Програми розвитку фізичної культури, спорту та 

військово-патріотичного виховання в селі Гора в новій редакції; 
- Внесення змін до штатного розпису установ, що фінансуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради. 
 
Після погодження з депутатами сільський голова виніс на голосування 

питання про затвердження порядку денного зі змінами та в цілому. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 

Голосували: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: прийнято рішення № 1285-69-VІІ. 



Порядок денний (в цілому) 
 

1) Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік. 
2) Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам Гірської сільської ради на 2019 рік; 
3) Про часткове скасування рішення № 1163; 
4) Про преміювання спортсменів футбольного клубу «ФК Гора»; 
5) Про затвердження Порядку внесення місцевих ініціатив на розгляд 

Гірської сільської ради; 
6) Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 року в новій редакції; 
7) Про затвердження Програми розвитку фізичної культури, спорту та 

військово-патріотичного виховання в селі Гора в новій редакції; 
8) Внесення змін до штатного розпису установ, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради. 
 
І питання: Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік. 

СЛУХАЛИ: Сільського голову щодо необхідності прийняття бюджету. 
ВИСТУПАЛИ:  
Депутат округу № 12 Карасевич О.В. звернувся до головного бухгалтера щодо 
відсутності додатків до проекту рішення про затвердження бюджету. 
Головний бухгалтер Баркова Л.В. відповіла що згідно законодавства додатки 
готуються після затвердження пояснювальної записки до бюджету. 
Депутат округу № 8 Чайка А.П. з пропозицією внести зміни в проект 
пояснювальної записки поданої бюджетною комісією; 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. щодо адекватності проекту бюджету 
схваленого виконавчим комітетом, опрацювання змін до даного проекту 
21.03.2019 року та неможливості внесення змін згідно рекомендації бюджетної 
комісії; 
Депутат округу № 6 Потоцький В.В. задав питання щодо наявності проекту 
капітального ремонту вулиці Бориспільська; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. розповів про доцільність замовлення нового 
проекту щодо капітального ремонту по вулиці Бориспільська; 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. запитав щодо наявності проекту 
капремонту вулиці Лісова; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. повідомив що проект знаходиться на експертизі 
та запевнив що після прийняття бюджету буде замовлено проект капітального 
ремонту дорожнього покриття вулиці Бориспільська; 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. запитав сільського голову яка підстава 
ветування рішення «Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік» від 
28.12.2019 року; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. сказав що підстави вказані у відповідному 
розпорядженні та наголосив що по питанню виділення коштів на проміжкові 
вибори депутата по округу № 22 необхідно дочекатись рішення суду, а потім 
виділяти кошти; 



Член виконкому Чайка А.С. наголосив на необхідності виділення коштів на 
капітальний ремонт вулиці Бориспільська та доповів про роботу виконавчого 
комітету щодо розробки проекту бюджету на 2019 рік; 
Жителі ЖК «Кантрі Хаус» закликали депутатів підтримати пропозицію 
депутата округу № 7 Кульчицького О.В. щодо виділення коштів на проміжкові 
вибори на окрузі № 22 представниками якого вони є; 
Депутат округу № 12 Карасевич О.В. наголосив на процедурі затвердження 
бюджету згідно Бюджетного Кодексу України та запропонував прийняти 
схвалений виконкомом за основу, потім голосувати за кожну правку окремо і 
після цього в цілому; питання до текстової частини проекту рішення, який 
відрізняється від проекту висвітленого на офіційному сайті; 
Головний бухгалтер Баркова Л.В. пояснила що в листопаді було висвітлено 
проект рішення по зразку 2018 року, а потім замінено на типове; 
Депутата округу № 12 Карасевича О.В. не задовольнила відповідь головного 
бухгалтера; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. закликав до порядку та наголосив що ці 
питання потрібно порушувати на засіданнях комісій та на погоджувальних 
нарадах; 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. повідомив що на погоджувальній нараді 
21.03.2019 року поданий ним проект рішення, а саме текстова частина 
обговорювалась; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. закликав до порядку та наголосив, що після 
висвітлення крайнього проекту рішення зауважень та пропозицій не надходило; 
Головний бухгалтер Баркова Л.В. наголосила що даний проект опрацьований та 
завізований юристами сільської ради; 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. запропонував при голосування за основу 
брати бюджет схвалений виконавчим комітетом; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. запропонував голосувати за бюджет схвалений 
виконкомом зі змінами запропонованими бюджетною комісією; 
Член виконкому Дідок О.О. наголосив що на раду подається проект бюджету 
схвалений виконкомом, депутати його затверджують і тільки потім комісії 
вносять рекомендації; 
Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного 
та культурного розвитку Потоцький В.В. висказав своє обурення щодо прав 
депутатів; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. закликав до порядку та попросив не займатись 
перетягуванням питань тому що на кону стоїть розвиток села; 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. запропонував проголосувати за основу 
проект бюджету виконкому, а зміни внести на наступній сесії; 
Депутат округу № 8 Чайка В.П. повідомив що виборців цікавить розвиток села 
тому вони чекають прийняття бюджету; 
Житель села нагадав депутатам що вже втрачено три місяці року тому закликав 
прийняти бюджет; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. сказав що він готовий ставити на голосування 
проект бюджету схвалений виконкомом за основу, а вже потім вносити зміни; 



Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного 
та культурного розвитку Потоцький В.В. наголосив що він не проти бюджету 
схваленого виконавчим комітетом, але там не закладені кошти на роботи по 
котрих є зобов’язання підписані в 2018 році та щодо коштів на проміжкові 
вибори також підтримує бачення виділення коштів після засідання суду; 
Жителька села Лютікова Н.В. закликала депутатів діяти не емоційно, а згідно 
закону; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. ставить на голосування питання затвердження 
бюджету схваленого виконавчим комітетом з рекомендаціями бюджетної 
комісії 
 (в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 2; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: прийнято рішення № 1286-69-VІІ. 

 
Сільський голова Дмитрів Р.М. подякував депутатам за результат голосування 
та повідомив про готовність вносити зміни. 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. наголосив що потрібно внести зміни в 
проголосований бюджет за основу; 
(розпочалась емоційна словесна перепалка в залі засідань) 
Сільський голова Дмитрів Р.М. запропонував зробити перерву на 10 хвилин. 
Депутати пропозицію не підтримали. 
Депутат округу № 20 Чемерис І.В. запропонував всі зміни, які були 
запропоновані поставити на голосування; 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. запропонував зняти кошти з 
проектування капітального ремонту дахів та виділити на проміжні вибори 
депутата округу № 22; 
(розпочалася емоційна словесна перепалка в залі засідань) 
Сільський голова Дмитрів Р.М. оголосив перерву на 10 хвилин. 
 
Сільський голова Дмитрів Р.М. оголосив продовження ІІ пленарного засідання 
69 сесії Гірської сільської ради поставивши на голосування пропозицію 
депутата округу № 8 Чайки В.П. 
Розпочалося голосування. В ході голосування виявилось що депутат округу № 
13 Шершень Л.Ф. проголосувала пультом депутата округу № 9 Ковалевського 
О.П., який покинув засідання залишивши пульт на столі секретаря ради 
Шершень Л.Ф. тому питання поставлено на голосування.  
(в голосуванні приймає участь 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Пропозицію Чайки В.П. врахувати. 

 
Сільський голова Дмитрів Р.М. запропонував поставити на голосування 
пропозицію депутата округу № 7 Кульчицького О.В. щодо змін до 
пояснювальної записки проекту бюджету на 2019 рік; 
(в залі розпочалася словесна перепалка) 



Сільський голова Дмитрів Р.М. звернувся до голови постійної комісії з 
дотримання законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 
регламенту Карасевича О.В. щодо дотримання регламенту та етики в сесійній 
залі; 
Натомість Карасевич О.В. почав емоційно висловлюватись; 
 
Депутат округу № 7 Кульчицький запропонував включити в бюджет кошти на 
проміжкові вибори знявши їх з видатків на реконструкцію пам’ятника; 
Голова постійної комісії з дотримання законності, запобігання корупції, 
депутатської діяльності, етики та регламенту Карасевича О.В. закликав 
депутатів покинути сесійну залу та не голосувати за затвердження бюджету; 
Сільський голова Дмитрів Р.М. поставив на голосування пропозицію змін до 
пояснювальної Кульчицького О.В.    
(в голосуванні приймає участь 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 5. 
За результатами голосування: Пропозицію Кульчицького О.В. не враховано. 

 
Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. запропонував внести зміни в текстову 
частину рішення про затвердження бюджету на 2019 рік. 
Сільський голова поставив на голосування пропозицію Кульчицького О.В. 
(в голосуванні приймає участь 10 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 2. 
За результатами голосування: Пропозицію Кульчицького О.В. щодо змін в 
текстовій частині не підтримано.. 
 
Сільський голова поставив на голосування питання про затвердження бюджету 
в цілому 
Депутат округу № 12 Карасевич О.В. заявив на камеру що голосувати за жодне 
питання більше не буде 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 2; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: прийнято рішення № 1287-69-VІІ. 

 
ІІ питання: Про затвердження Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам Гірської сільської ради на 2019 рік. 
Сільський голова Дмитрів Р.М. поставив на голосування питання про 
затвердження Положення  
(в голосуванні приймає участь 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 5. 
За результатами голосування: рішення не прийнято. 

 
ІІІ питання: Про часткове скасування рішення № 1163. 

Сільський голова поставив на голосування питання щодо скасування рішення 
виконкому 
(в голосуванні приймає участь 15 депутатів) 



Голосували: «за» - 8; «проти» - 3; «утримались» - 4. 
За результатами голосування: рішення не прийнято. 

 
ІV питання: Про преміювання спортсменів футбольного клубу «ФК Гора». 

Депутат округу № 7 Кульчицький О.В. зачитав проект рішення 
Сільський голова Дмитрів Р.М. поставив на голосування питання щодо 
преміювання спортсменів 
(в голосуванні приймає участь 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: прийнято рішення № 1288-69-VІІ. 

 
V питання: Про затвердження Порядку внесення місцевих ініціатив на 

розгляд Гірської сільської ради. 
Член виконавчого комітету Яременко С.В. коротко пояснив мету затвердження 
даного Порядку 
Сільський голова Дмитрів Р.М. поставив на голосування питання про 
затвердження Порядку 
(в голосуванні приймає участь 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: прийнято рішення № 1289-69-VІІ. 

 
VІ питання: Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та 

медичного забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 року в новій 
редакції. 
Сільський голова Дмитрів Р.М. поставив на голосування питання про 
затвердження Програми «Добробут» в новій редакції 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 6. 
За результатами голосування: рішення не прийнято. 

 
VІІ питання: Про затвердження Програми розвитку фізичної культури, 

спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора в новій редакції. 
Сільський голова Дмитрів Р.М. поставив на голосування Програму розвитку 
фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання 
(в голосуванні приймає участь 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 7. 
За результатами голосування: рішення не прийнято. 

 
VІІІ питання: Внесення змін до штатного розпису установ, що 

фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради. 
Депутат округу № 7 Карасевич О.В. зачитав проект рішення по даному 
питанню 
Сільський голова Дмитрів Р.М. поставив на голосування питання про внесення 
змін до штатного розпису  
(в голосуванні приймає участь 14 депутатів) 



Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 6. 
За результатами голосування: рішення не прийнято. 

 
Відео пленарного засідання 69 сесії можна переглянути за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=sNbBgtFMFu0 
 

 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


