
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сімдесят третьої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 23 травня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 17 
Відсутні – 4 
 

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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1334-73-VІІ. 
 
Заслухавши пропозиції щодо внесення змін до порядку денного 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо прийняття 
порядку денного в цілому. 
(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 № 1335-73-VІІ. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Басейна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області; 

2) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісова в селі Гора 
Бориспільського району Київської області; 

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

4) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт тротуару по 
вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської області; 

5) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вулиці Басейна в селі Гора Бориспільського району Київської 
області; 



6)  Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вулиці Лісова в селі Гора Бориспільського району Київської 
області; 

7) Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі ОК «ЖБК 
«Кантрі Таун Хаус»; 

8) Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет Гірської 
сільської ради, затвердженого рішенням  Гірської  сільської ради № 7-1-VІІ від 
03.11.2015 року; 

9) Про встановлення поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води для ОК «ЖБК «Кантрі Хаус-2»; 

10) Скасування рішення № 1322-71-VІІ від 02.05.2019 року «Про 
погодження комунальними підприємствами та розпорядниками місцевого 
бюджету Гірської сільської ради закупівлі товарів, робіт та послуг з постійною 
комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та 
культурного розвитку за умови, що вартість закупівлі товарів, робіт та послуг 
дорівнює або перевищує 1,00 (одну) гривну;  

11) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Поляруш К.В. 

12) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Бойко В.С. 

13) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лавренюк В.О. 

14) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лавренюк В.О. 

15) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лавренюк В.О. 

16) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лавренюк В.О. 

17) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Гіріну В.І. 

18) Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Романюк М.В. 

19) Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Дем’янець Р.О. 

20) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення гр. Ушенко А.В. 

21) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення гр. Ушенко А.В. 

22) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення гр. Бабенко А.С. 

23) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення гр. Лобановському Ф.С. 

24) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення гр. Остапчуку С.В. 



26) Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі гр. 
Тарасенкову Б.П. 

26) Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі гр. Польовій 
О.С. 

27) Про прийняття рішення щодо передачі ДПН «Берізка» в Гірську 
сільську раду. 

28) Про виділення матеріальної допомоги. 
29) Про виплату коштів за організацію та прийняття участі в мистецьків 

виставці «Україна – сонячна країна» 
30) Про виплату коштів за спортивні змагання. 
31) Про внесення змін до Програми «Турбота» 
32) Про затвердження Програми «Добробут» в новій редакції 
33) Про укладання прямої угоди з КП «Горянин» 

 
 
І питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Басейна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: сільського голову  
Сільський голова: виніс на голосування питання про затвердження проектно-
кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1336-73-VІІ  
 
ІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісова в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: сільського голову.  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання про 
затвердження проектно-кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1337-73-VІІ  
 
ІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісова в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування питання про затвердження проектно-
кошторисної документації. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1337-73-VІІ  
 
ІV питання: Внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року за 
№ 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року» 
 
Голосування за пропозицію: 
«виділити кошти на проміжні вибори – 200 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 7. 
За результатами голосування: не внесено до пропозиції щодо змін до 
бюджету. 
 
«виділення коштів на облаштування зливної каналізації – 190 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації по 
капремонту вул. Мостова – 50 000,00 грн.»  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«КЕКВ 2111 (оплата праці) – 199 600,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 43 900,00 грн. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«на придбання баків для збору хімічних джерел – 10 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 



За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«на розробку схеми очистки населеного пункту – 100 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 7; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: не внесено до пропозиції щодо змін до 
бюджету. 
 
«підвіз на поминальні дні та 9 травня – 3 800,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«придбання спортивної форми – 155 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«підвіз дітей до Гірської ЗОШ та ДНЗ «Берізка» - 100 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення будівлі по вулиці 
Науки, 1 – 100 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«придбання камер-пасток – 40 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
«капітальний ремонт тротуару по вулиці Центральна – 1 500 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 



«влаштування відео нагляду – 650 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 1; «утримались» - 7; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: не внесено до пропозиції щодо змін до 
бюджету. 
 
«капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Басейна – 613 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лісова – 277 800,00 грн.) 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
Сільський голова: після голосування за пропозиції та обговорення виніс на 
голосування питання про внесення змін до бюджету. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1338-73-VІІ  
 
V питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт тротуару 
по вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування питання про укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» -2; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1339-73-VІІ  
 
VІ питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вулиці Басейна в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання про 
укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 2; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 1340-73-VІІ  
 
VІІ питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вулиці Лісова в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування питання про укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 2; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1341-73-VІІ  
 
VІІІ питання: Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі ОК 
«ЖБК «Кантрі Таун Хаус». 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання про 
укладання договору. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1342-73-VІІ  
 
ІХ питання: Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет 
Гірської сільської ради, затвердженого рішенням  Гірської  сільської ради 
№ 7-1-VІІ від 03.11.2015 року. 
Слухали: секретаря ради  
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
Положеня. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 1; «утримались» - 5; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1343-73-VІІ  
 
Х питання: Про встановлення поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води для ОК «ЖБК «Кантрі Хаус-2». 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1344-73-VІІ  
 
ХІ питання: Скасування рішення № 1322-71-VІІ від 02.05.2019 року «Про 
погодження комунальними підприємствами та розпорядниками місцевого 



бюджету Гірської сільської ради закупівлі товарів, робіт та послуг з 
постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку за умови, що вартість закупівлі 
товарів, робіт та послуг дорівнює або перевищує 1,00 (одну). 
Слухали: сільського голову  
Сільський голова: виніс на голосування питання про скасування рішення. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 1; «утримались» - 8; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято.  
 
ХІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Поляруш К.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1345-73-VІІ  
 
ХІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Бойко В.С. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1346-73-VІІ  
 
ХІV питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Лавренюк В.О. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1347-73-VІІ  
 
ХV питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Лавренюк В.О. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 1348-73-VІІ  
 
ХVІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Лавренюк В.О. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1349-73-VІІ  
 
ХVІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Лавренюк В.О. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1350-73-VІІ  
 
ХVІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Гіріну В.І. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1351-73-VІІ  
 
ХІХ питання: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Романюк М.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1352-73-VІІ  
 
ХХ питання: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Дем’янець Р.О. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» -7; «не брали участь у 
голосуванні» - 6. 



За результатами голосування: Рішення не прийнято  
 
ХХІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення гр. Ушенко А.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 4; «не брали участь у 
голосуванні» - 6. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення гр. Ушенко А.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 5; «не брали участь у 
голосуванні» - 6. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХІІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення гр. Бабенко А.С. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 6; «не брали участь у 
голосуванні» - 7. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХІV питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення гр. Лобановському Ф.С. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 4; «не брали участь у 
голосуванні» - 6. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХV питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення гр. Остапчуку С.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 6; «не брали участь у 
голосуванні» - 5. 



За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХVІ питання: Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі гр. 
Тарасенкову Б.П. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 3; «проти» - 9; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХVІІ питання: Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі гр. 
Польовій О.С. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1353-73-VІІ  
  
ХХVІІІ питання: Про виділення матеріальної допомоги. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1354-73-VІІ  
  
ХХІХ питання: Про виплату коштів за організацію та прийняття участі в 
мистецьків виставці «Україна – сонячна країна». 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1355-73-VІІ  
 
ХХХ питання: Про виплату коштів за спортивні змагання які відбулися до 
прийняття змін в Програму. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 1356-73-VІІ  
 
ХХХІ питання: Про внесення змін до Програми «Турбота» 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1357-73-VІІ  
 
ХХХІІ питання: Про затвердження Програми «Добробут» в новій редакції 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1358-73-VІІ  
 
ХХХІІІ питання: Про укладання прямої угоди з КП «Горянин». 
Слухали: голову постійної комісії Чайка В.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1359-73-VІІ  
 
ХХХІV питання: Про прийняття рішення щодо передачі ДНЗ «Берізка» в 
Гірську сільську раду. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
Головуючий оголосив про закриття засідання сесії. 
 
Протокол підготований на підставі відео, яке знаходиться на You Tube каналі 
Гірської сільської ради. 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 
 


