
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сімдесят другої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 10 травня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 19 
Відсутні – 2 
 

Сесію відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
      
 
Сільським головою винесено на голосування порядок денний за основу 

(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участі у 

голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1327-72-VІІ 
 
Зміни до порядку денного: 
Депутат Карасевич О.В. запропонував зняти з порядку денного два 

питання 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо виключення з 

порядку денного питання: Про включення прямої угоди на проектування 
пожежного поста модульно-контейнерного типу в с. Гора Бориспільського 
району Київської області. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 

Голосували: «за» - 4; «проти» - 1; «утримались» - 13; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 

За результатами голосування: Питання не виключено до порядку 
денного. 

 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо виключення з 

порядку денного питання: Про надання дозволу на розробку ПКД по 
капремонту дорожнього покриття по вул. Мічуріна 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 

Голосували: «за» - 4; «проти» - 3; «утримались» - 11; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 

За результатами голосування: Питання не виключено до порядку 
денного. 

 



Депутат Ярмак С.А. запропонувала першим питання м в порядку денному 
розглянути надання субвенції на будівництво школи. 

 
Депутат Кульчицький запропонував питання надання субвенції на 

будівництво школи окремим питанням та включити до порядку денним 
першим. 

 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо включення до 

порядку денного питання: Про надання субвенції на будівництво школи. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 

Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 

За результатами голосування: Питання включено до порядку денного. 
 
Депутат Шевченко М.В. запропонував включити питання щодо 

заключення прямих угод на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць села 
Гора. 

 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо включення до 

порядку денного питання: Про надання дозволу на заключення прямих угод. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 

За результатами голосування: Питання включено до порядку денного. 
 
 
Сільським головою винесено на голосування порядок денний зі змінами 

та в цілому. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 

Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 

За результатами голосування: Прийнято рішення № 1328-72-VІІ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1) Про надання субвенції на будівництво середньої школи І-ІІІ ступеня 

на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора бориспільського району 
Київської області. 

2) Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року за № 
1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік»; 

3) Про укладання прямої угоди на проектування пожежного посту 
модульно-контейнерного типу в с. Гора Бориспільського району Київської 
області. 

4) Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації 
на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Мічуріна (від вулиці 
Шевченка до вулиці Лісова). 



5) Про укладання прямих угод на поточний ремонт дорожнього 
покриття вулиць. 

 
 
І питання: Про надання субвенції на будівництво середньої школи І-ІІІ 
ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора 
бориспільського району Київської області. 
Слухали: Сільського голову щодо звернення Бориспільської РДА. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
надання субвенції. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1329-72-VІІ 
 
ІІ питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 
року за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік» 
 
Голосування за пропозиції щодо змін до бюджету (виділення коштів): 
 
- штучне покриття та огорожа – 170 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
- послуги озеленення та косіння – 1 300 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
- послуги прибирання – 1 300 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 1; «утримались» - 5; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
- послуги прибирання – 1 000 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 



Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 6. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
- оплата електроенергії на відшкодування – 100 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 5; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
- капітальний ремонт інших об’єктів – 6 000 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
- про надання субвенції УКБ Бориспільського району – 15 000 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
- облаштування тротуару вул. Центральна – 1 500 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 6; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
- виготовлення ПКД капітального ремонту дорожнього покриття вул. Мічуріна 
– 50 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: пропозиція підтримана 
 
- будівництво зупинкових комплексів – 950 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 7; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 



За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
- на проведення позачергових виборів – 200 000,00 грн. 
Сільський голова: виніс на голосування пропозицію. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 1; «утримались» - 5; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: пропозиція не підтримана 
 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
бюджету на 2020 рік. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1330-72-VІІ 
 
ІІІ питання: Про укладання прямої угоди на проектування пожежного 
посту модульно-контейнерного типу в с. Гора Бориспільського району 
Київської області. 
Слухали: голову бюджетної комісії та представника «ТОВ «Науково проектне 
бюро» 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
укладання прямої угоди на проектування. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1331-72-VІІ 
 
ІV питання: Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 
Мічуріна (від вулиці Шевченка до вулиці Лісова). 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
розробку ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1332-72-VІІ 
 
V питання: Про укладання прямих угод на поточний ремонт дорожнього 
покриття вулиць. 
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання дозволу на 
заключення прямих угод. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 19 депутатів) 



Голосували: «за» - 15; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1333-72-VІІ 
 
В різному голова доповів щодо оголошення тендеру по будівництву І черги 
спортивного комплексу. 
 
Сільський голова закрив засідання 72 сесії. 

 
 
 

Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


