
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сімдесят четвертої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 20 червня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 18 
Відсутні – 3 
 

Сесію відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
      

Сільським головою винесено на голосування питання щодо порядку денного 
за основу 
(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 № 1360-74-VІІ. 
 
Заслухавши пропозицій та обговорення  щодо внесення змін до порядку 
денного сільським головою винесено на голосування питання щодо порядку 
денного в цілому 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; ; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1361-74-VІІ. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1) Про затвердження звіту виконання бюджету за І квартал 2019 року. 
2) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бориспільська (від вулиці 
Науки до вулиці Лісова) в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

3) Про 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 договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі (Байчас 
В.М.). 

5) Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік; 

6) Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 
2020 рік; 

7) Про затвердження ставок транспортного податку на 2020 рік; 



8) Про збір на місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік.     
9) Про погодження Меморандуму між Гірською сільською радою та ГО 

«УКРАЇНСЬКО-АРАБСЬКА ДІЛОВА РАДА». 
10) Про приватизацію квартири. 
11) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Блажчук Т.М. 
12) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Блажчук О.В. 
13) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Король Я.В. 
14) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Микитка І.В. 
15) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Терещук О.В. 
16) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр.  

Терещук К.В. 
17) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Батищева О.В. 
18) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лоза М.В. 
19) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк В.О. 
20) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк О.П. 
21) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк О.П. 
22) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк В.О. 
23) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Хімченко А.Ф. 
24) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лозько В.М. 
25) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 
26) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 
27) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Бабенко А.С. 
28) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Лобановський Ф.С. 
29) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Остапчук С.В. 
30) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Демянець Р.О. 



31) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Науменко М.С. 

32) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Сеідов М.Р. 

33) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гіріна О.В. 

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

35) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Тургенєва (від вулиці 8 Березня до 
вулиці Грушевського) в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

36) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Грушевського (від вулиці Тургенєва до 
вулиці Лесі Українки) в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

37) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Лесі Українки (від вулиці Івана Мазепи 
до вулиці Грушевського) в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

38) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Івана Мазепи в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

39) Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення «Добробут» 

40) Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота» 

41) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт ТП-971. 
42) Про укладання прямої угоди на поточний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Лісова. 
43) Про укладання прямої угоди на поточний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Шкільна. 
44) Про укладання прямої угоди на відсипку вулиці Чубинського. 
45) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Басейна. 
46) Про укладання прямої угоди на будівництво огорожі спортивного 

комплексу по вулиці Шкільна. 
 
І питання: Про затвердження звіту виконання бюджету за І квартал 2019 
року. 
Слухали: головного бухгалтера сільської ради  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження звіту. 
(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 № 1362-74-VІІ  



ІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бориспільська (від 
вулиці Науки до вулиці Лісова) в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 
Слухали: сільського голову  
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації. 
(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 № 1363-74-VІІ  
 
ІІІ 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 щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації. 
(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 № 1364-74-VІІ  
 
ІV питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці 8 Березня в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: сільського голову  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження проектно-кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1365-74-VІІ  
 
V питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Тургенєва в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцький В.В.   
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження проектно-кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1366-74-VІІ  
 



VІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Грушевського в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В.  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження проектно-кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1367-74-VІІ  
 
VІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Лесі Українки в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1368-74-VІІ  
 
VІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Івана Мазепи в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: сільського голову  
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1369-74-VІІ  
 
ІХ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт ТП-971 в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 
Слухали: депутата Ничик О.О.  
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації. 
(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 № 1370-74-VІІ  
 
Х питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт ТП-971. 
Слухали: депутата Ничик О.О.  



Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
укладання прямої угоди. 
(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 № 1371-74-VІІ  
 
ХІ питання: Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення «Добробут» 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
внесення змін до Програми. 
(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 № 1372-74-VІІ  
 
ХІІ питання: Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення «Добробут» 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
 
Було запропоновано внести на голосування «за пропозицію» щодо кожного 
пункту змін: 
 
«преміювання працівників КП «Горянин» Гірської сільської ради за 
результатами першого півріччя 2019 року в розмірі 3000,00 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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«преміювання учня Гірської ЗОШ за зайняте перше місце в обласному конкурсі 
дитячої пісні в розмірі 5000,00 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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«одноразове преміювання працівників до ювілейних дат які відпрацювали 
більше 35 років на одному місці (ЗДО «Берізка», Гірська ЗОШ, Гірська мед 
амбулаторія) в розмірі 10000,00 грн. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: підтримано пропозицію щодо внесення змін 



«заохочення співробітників Гірської ЗОШ на прикінці навчального року в 
розмірі 10000,00 грн. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 1; «утримались» - 11; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: не підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«заохочення співробітників Гірської мед амбулаторії на прикінці року в розмірі 
10000,00 грн. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь у 
голосуванні» - 6. 
За результатами голосування: не підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«внесення змін до п. 16 Програми «Добробут» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 18 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«внесення змін до п. 18 Програми «Добробут» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
Головуючий оголосив перерву 
 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
внесення змін до Програми. 
(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 № 1372-74-VІІ 
 
ХІІІ питання: Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота» 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
внесення змін до Програми. 
(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 № 1373-74-VІІ 
 



ХІV питання: Про 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: 
«зміни до генерального плану – 700 000,00 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 вул. Бориспільська – 1 400 000,00 
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. 
 
«капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Басейна – 280 000,00 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. 
 
«капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Мостова, Мічуріна 
(проходження експертизи) – 20 000,00 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. 
 
«капітальний ремонт дорожнього покриття (проект) вул. Мостова – 50 000,00 
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. 
 
«будівництво пождепо (проект, експертиза) – 49 00,00 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. 
 
«КЕКВ 2111 (оплата праці) – 332 100,00 грн.» 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) – 73 100,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«ремонт обочини вул. Центральна – 20 000,00 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. 
 
«ремонт пожежних ємностей – 38 500,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 5; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«винагорода працівникам КП «Горянин» - 175 200,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«винагорода працівникам ДНЗ – на 434 805,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 4; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«виготовлення інформаційного бюлетеня – 50 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 6; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: не внесено до пропозиції щодо змін до 
бюджету. 
 
«виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації по 
встановленню пристроїв примусового обмеження швидкості в с. Гора – 
50 000,00 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. 
 
«виділення коштів на будівництво огорожі спортивного комплексу по вул. 
Шкільна – 1 112 600,00 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. 
 
«виділення коштів на замовлення послуг на розробку схеми санітарної очистки 
– 100 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«виділення коштів на закупівлю бордюрів – 17 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: внесено до пропозиції щодо змін до бюджету. 
 
«виділення коштів на поточний ремонт дорожнього покриття – 720 000,00 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 облаштування дитячого майданчика по вул. Зоряна – 
17 000,00 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. 
 
«виділення коштів на позачергові вибори – 200 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 5; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: не внесено до пропозиції щодо змін до 
бюджету. 
 



«виділення коштів на предпроектні пропозиції щодо розробки проекту 
будівництва водовідведення – 40 000,00 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. 
  
«до виділення коштів Програма «Турбота» - 500 000,00 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. 
 
Сільський голова: після голосування за пропозиції та обговорення виніс на 
голосування питання щодо внесення змін до бюджету. 
(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 № 1374-74-VІІ 
 
ХV питання: Про укладання прямої угоди на поточний ремонт дорожнього 
покриття по вулиці Лісова. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
заключення прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1375-74-VІІ 
 
ХVІ питання: Про укладання прямої угоди на поточний ремонт 
дорожнього покриття по вулиці Шкільна. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
заключення прямої угоди. 
(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 № 1376-74-VІІ 
 
ХVІІ питання: Про укладання прямої угоди на відсипку вулиці 
Чубинського. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
укладання прямої угоди. 



(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 № 1377-74-VІІ 
 
ХVІІІ питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вулиці Басейна. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
укладання прямої угоди. 
(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 № 1378-74-VІІ 
 
ХІХ питання: Про укладання прямої угоди на будівництво огорожі 
спортивного комплексу по вулиці Шкільна. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
укладання прямої угоди. 
(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 № 1379-74-VІІ 
 
ХХ питання: Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі (Байчас 
В.М.). 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди. 
(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 № 1380-74-VІІ 
 
ХХІ питання: Про погодження Меморандуму між Гірською сільською 
радою та ГО «УКРАЇНСЬКО-АРАБСЬКА ДІЛОВА РАДА». 
Слухали: сільського голову 
Сільський голова: після обговорення 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» - 6. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 



ХХІІ питання: Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1381-74-VІІ 
 
ХХІІІ питання: Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку на 2020 рік. 
Слухали: голову постійної комісії 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» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1382-74-VІІ 
 
ХХІV питання: Про затвердження ставок транспортного податку на 2020 
рік. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 17 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1383-74-VІІ 
 
ХХV питання: Про збір на місця для паркування транспортних засобів на 
2020 рік.     
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 № 1384-74-VІІ 
 
ХХVІ питання: Про приватизацію квартири гр. Шевченка І.Ю. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
приватизації. 
(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 № 1385-74-VІІ 
 
ХХVІІ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки гр. Блажчук Т.М. 



Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1386-74-VІІ 
 
ХХVІІІ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки гр. Блажчук О.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1387-74-VІІ 
 
ХХІХ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки гр. Король Я.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1388-74-VІІ 
 
ХХХ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки гр. Микитка І.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1389-74-VІІ 
 
ХХХІ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки гр. Терещук О.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1390-74-VІІ 
 
ХХХІІ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки гр.  Терещук К.В. 



Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1391-74-VІІ 
 
ХХХІІІ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки гр. Батищева О.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1392-74-VІІ 
 
ХХХІV питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХV питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХVІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок гр. Бабанка А.С. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХVІІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок гр. Лобановський Ф.С. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення 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 № 1393-74-VІІ 
 
ХХХVІІІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок гр. Лобановський Ф.С. 



Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення 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 № 1393-74-VІІ 
 
ХХХІХ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок гр. Остапчук С.В. 
Слухали: Остапчука С.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 11 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХХХ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Науменко М.С. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1394-74-VІІ 
 
ХХХХІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Науменко М.С. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1395-74-VІІ 
 
ХХХХІІ питання: Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Сеідов М.Р. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 11 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1396-74-VІІ 
 
ХХХХІІІ питання: Надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гіріній О.В. 



Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 11 депутатів) 
Голосували: «за» - 0; «проти» - 0; «утримались» - 10; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
За пропозицією депутата Потоцького В.В. було прийнято рішення винести на 
переголосування розгляд питань гр. Ушенка А.В. та Бабенка А.С. 
 
ХХХХІV питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок гр. Бабенко А.С. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1397-74-VІІ 
 
ХХХХV питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1398-74-VІІ 
 
ХХХХVІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 11 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1399-74-VІІ 
 
ХХХХVІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лоза М.В. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1400-74-VІІ 



 
ХХХХVІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк 
В.О. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1401-74-VІІ 
 
ХХХХІХ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк 
О.П. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1402-74-VІІ 
 
ХХХХХ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк 
О.П. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1403-74-VІІ 
 
ХХХХХІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк 
В.О. 
Слухали: Роспутного С.П 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1404-74-VІІ 
 
ХХХХХІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хімченко 
А.Ф. 
Слухали: Роспутного С.П. 



Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1405-74-VІІ 
 
ХХХХХІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лозько 
В.М. 
Слухали: Роспутного С.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1406-74-VІІ 
 
Різне:  
1) Карасевич О.В. підняв питання на обговорення щодо курсування літаків над 
населеним пунктом щодо звернення в відповідні організації та структури; 
2) Карасевич О.В. підняв питання по будівництву тротуару по вулиці Мічуріна 
щодо перенесення його на протилежний бік вулиці для цього організувати 
зустріч проектанта з депутатами. 
 
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 


