
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

ІІ пленарне засідання сімдесят першої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 02 травня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 17 
Відсутні – 4 
 

ІІ пленарне засідання сесії відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
      

І питання: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Пащинському Д.В. 
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
звтвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 1; «утримались» - 5; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Бабенко А.С. 
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
звтвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 2; «проти» - 1; «утримались» - 11; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ІІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Лобановському Ф.С. 
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
звтвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 6; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 



ІV питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Ушенко А.В. 
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
звтвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 4; «проти» - 0; «утримались» - 10; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
V питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Ушенко А.В. 
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
звтвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 1; «утримались» - 8; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
VІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Новак Н.Г.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
звтвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1301-71-VІІ 
 
VІІ питання: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Дем’янець Роману Олександровичу 
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 10; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
VІІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, що перебувають у власності гр. 
Остапчука Сергія Васильовича.  
Слухали: Роспутний С.П. 



Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 6; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХІХ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, що перебувають у власності гр. 
Гайдая Володимира Григоровича.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1302-71-VІІ 
 
ХХ питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки гр. Чікіш Надії Григорівні.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1303-71-VІІ 
 
ХХІ питання: Про  надання дозволу гр. Арзуманян Наталії Сергіївні на 
розробку проекту землеустрою, щодо передачі земельної ділянки на умовах 
довгострокової оренди згідно ст. 134, п 2 абзац 12 земельного кодексу 
України без проведення земельних торгів (для будівництва 
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної 
інфраструктури) строком на 49 років.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 1; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1304-71-VІІ 
 
ХХІІ питання: Про  надання дозволу  ТОВ «Парк Хаус Інвест» на розробку 
проекту землеустрою, щодо передачі Товариству земельної ділянки на 



умовах довгострокової оренди згідно ст. 134, п 2 абзац 12 земельного 
кодексу України без проведення земельних торгів (для будівництва 
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної 
інфраструктури) строком на 49 років.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1305-71-VІІ 
 
ХХІІІ питання: Про  надання дозволу  ТОВ «Парк Хаус Інвест» на 
розробку проекту землеустрою, щодо передачі Товариству земельної 
ділянки на умовах довгострокової оренди згідно ст. 134, п 2 абзац 12 
земельного кодексу України без проведення земельних торгів (для 
будівництва обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної 
інфраструктури) строком на 49 років.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1306-71-VІІ 
 
ХХІV питання: Про надання дозволу гр. Іваніцькій Світлані Юріївні на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки у власність.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1307-71-VІІ 
 
ХХV питання: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 9 земельних ділянок у користування 
на умовах довгострокової оренди (строком на 49 років) для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії в с. Гора.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання дозволу. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1308-71-VІІ 
 
ХХVІ питання: Про розгляд заяви гр. Бабій Володимира Миколайовича.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1309-71-VІІ 
 
ХХVІІ питання: Про надання згоди Державному підприємству 
«Центральна лабораторія якості води та грантів» Інституту водних 
проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України на 
розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки 
Державного акту серія КВ № 2 від 25 січня 1995 року.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1310-71-VІІ 
 
ХХVІІІ питання: Про розгляд заяви гр. Фесенко Х.С.  
Слухали: Роспутний С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 2; «проти» - 0; «утримались» - 11; «не брали участь в 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: Рішення прийнято. 
 
ХХІХ питання: Про встановлення технічних засобів регулювання 
дорожнього руху в селі Гора Бориспільського району Київської області.  
Слухали: Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 5; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХХ питання: Про створення тимчасової контрольної комісії Гірської 
сільської ради.  
Слухали: Потоцького В.В. 



Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
створення комісії. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1311-71-VІІ 
 
ХХХІ питання: Про затвердження кошторисної документації на нове 
будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи 
села Гора «Інтегрована система відеоспостереження та відео аналітики 
«Безпечне село Гора».  
Слухали: сільського голову. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження кошторису. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1312-71-VІІ 
 
ХХХІІ питання: Про затвердження Положення про уповноважену особу 
Гірської сільської ради відповідальну за організацію та проведення 
процедур закупівлі».  
Слухали: Степаненка Є.М. 
Сільський голова: поставив на голосування пропозицію Карасевича О.В. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 1; «утримались» - 7; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
Сільський голова: поставив на голосування пропозицію Кульчицького О.В.. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 1; «утримались» - 7; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження Положення. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1313-71-VІІ 
 
ХХХІІІ питання:  Про передачу у власність (приватизація) квартири 
Цімер О.В. 
Слухали: Степаненка Є.М. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1314-71-VІІ 
 
ХХХІV питання: Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі (ТОВ 
«Люкс Груп ЛТД»).  
Слухали: Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1315-71-VІІ 
 
ХХХV питання: Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі (Кантрі 
таун Хаус) 
Слухали: Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 2; «проти» - 0; «утримались» - 11; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХХVІ питання: Про затвердження Програми «Безпечне село».  
Слухали: сільського голову 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1316-71-VІІ 
 
ХХХVІІ питання: Про затвердження Програми боротьби з карантинними 
рослинами на території Гірської сільської ради на 2019-2020 роки в новій 
редакції.  
Слухали: секретар ради 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1317-71-VІІ 
 



ХХХVІІІ питання: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 
КП «Горянин».  
Слухали: секретаря ради 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
внесення змін до Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1318-71-VІІ 
 
ХХХІХ питання: Про надання згоди на добровільне об’єднання 
територіальних громад та делегування представника до складу спільної 
робочої групи.  
Слухали: сільського голову 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання згоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1319-71-VІІ 
 
ХХХХ питання: Про затвердження Положення про преміювання та 
надання матеріальної допомоги працівникам Гірської сільської ради на 
2019 рік.  
Слухали: Карасевича О.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження Положення. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 5; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХХІ питання: Про часткове скасування рішення № 1163 (18 квартира).  
Слухали: Карасевича О.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 1; «утримались» - 5; «не брали участь в 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХХХІІ питання: Про затвердження Програми розвитку освіти, культури 
та медичного забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 роки в 
новій редакції.  
Слухали: Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 7; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХХІІІ питання: Про схвалення Програми розвитку фізичної культури, 
спорту та військово-патріотичного виховання в селі Гора в новій редакції. 
Слухали: Потоцького В.В. 
 
Голосування за пропозицію Потоцького В.В. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Пропозицію не підтримано 
 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
схвалення Програми в новій редакції. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1320-71-VІІ 
 
ХХХХІV питання: Внесення змін до штатного розпису установ, що 
фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської 
ради.  
Слухали: Карасевича О.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання згоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1321-71-VІІ 
 
ХХХХV питання: Про погодження комунальними підприємствами та 
розпорядниками місцевого бюджету Гірської сільської ради  закупівель 
товарів, робіт та послуг за умови,  якщо вартість закупівлі товарів, робіт 
та послуг дорівнює або перевищує 1,00 (одну) гривню з постійною комісією 
сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та 
культурного розвитку 
Слухали: Карасевича О.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання згоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 5. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 1322-71-VІІ 
 
ХХХХVІ питання: Внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 
року за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 
року» 
Слухали: сільського голову 
 
На голосування виносяться пропозицій щодо змін до бюджету 
 
«Проведення місцевих виборів – 200 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
«Капітальний ремонт інших об’єктів – 18 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 7; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів -812 800,00 
грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 
222 200,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі створення) 
міської, селищної, сільських рад та їх виконавчих комітетів – 100 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
«Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 232 700,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 



Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 200 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
«Придбання предметів, матеріалів – 1 825 200,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 4; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
«Придбання тренажерів – 10 200,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
  
«Штучне покриття та огорожа (парк Ошитківський) – 900 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
   
В зв’язку з відсутністю кворуму головуючий оголосив перерву. 
 
Сільський голова оголосив перерву ІІ засідання 71 сесії. 

 
 

Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


