
 

 

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сімдесят п’ятої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 18 липня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 16 
Відсутні – 5 
 

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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1407-75-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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; ; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1408-75-VІІ. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1) Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води для КП «Горянин» Гірської сільської ради. 
2) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Блажчук О.В. 
3) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Горбунова К.А. 
4) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

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

відведення земельної ділянки у власність Чернявська Т.А. 
6) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Чернявська Б.О. 
7) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Чернявський І.В. 



 

 

8) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Василенко Т.С.  

9) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Місюра О.А. 

10) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Матковська Н.О. 

11) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Король Я.В.  

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

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

14) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Терещук О.В.  

15) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Дравецький В.В.  

16) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Блажчук Т.М.  

17) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В. 

18) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  

19) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  

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

21) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Дравецький В.В.  

22) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Терещук О.В.  

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

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

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

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

27) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Бойко В.С. 

28) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Дравецький В.В. 

29) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки Хоменко 
В.Ф. 



 

 

30) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки 
Ковальчук Н.М. 

31) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки 
Комарчук Ю.М. 

32) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки 
Комарчук О.Л. 

33) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у комунальну власність Гірська сільська рада 

34) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Васьковському П.П. 

35) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок Остапчук С.В. 

36) Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки Іваніцька С.Ю.  

37) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність Устьян А.А. 

38) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність Пащинському Д.В. 

39) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (оренда) ПрАТ «Київобленерго». 

40) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у Комунальну власність Гірська сільська рада. 

41) Про погодження договору оренди нерухомого майна, що належить до 
державної власності.  

42) Про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
села Гора та встановлення розміру пайової участі. 

43) Про виділення матеріальної допомоги. 
44) Про затвердження експертного звіту за робочим проектом 

«Будівництво зупинок громадського транспорту по вулиці Центральна в селі 
Гора Бориспільського району Київської області». Коригування. 

45) Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту 
(облаштування тротуарної доріжки) парк «Ошитківський». 

46) Про затвердження кошторисної документації з влаштування підпірної 
стіни по вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 

47) Про затвердження кошторисної документації на виконання робіт з 
облаштування зливної каналізації. 

48) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту тротуару по вулиці Мічуріна в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 

49) Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту 
(додаткове облаштування) центральної площі.  

50) Про проведення корегування проектно-кошторисної документації за 
робочим проектом «Реконструкція фасадів, вхідної групи будівлі сільської ради 
по вулиці Центральна, 5 в селі Гора Бориспільського району Київської області». 



 

 

51) Внесення змін до штатного розпису установ, що фінансуються за 
рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради. 

52) Затвердження кошторису щодо капремонту провулок Європейський. 
53) Преміювання працівників сільської ради до Дня незалежності. 
54) Затвердження звіту за І півріччя 2019 року. 
55) Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року за № 

1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 
56) Про укладання прямої угоди на роботи з влаштування підпірної стіни 

по вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
57) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт (облаштування 

тротуарної доріжки) парк «Ошитківський» в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

58) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт (додаткове 
облаштування) центральної площі в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

59) Про укладання прямої угоди на виконання робіт з облаштування 
зливної каналізації по провулку Ошитківський та вулиці Грушевського в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 

60) Про заключення прямої угоди по капітальному ремонту дорожнього 
покриття по провулку Європейський. 

61) Про заключення прямої угоди по капітальному ремонту дорожнього 
покриття по вулиці Бориспільська. 

62) Про заключення прямої угоди з ФОП Нагорний К. по реконструкції 
меморіального комплексу.  
 
І питання: Про встановлення поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води для КП «Горянин» Гірської 
сільської ради. 
Слухали: начальник юридичного відділу Степаненко Є.М. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо встановлення 
нормативів. 
(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 № 1409-75-VІІ 
 
ІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Блажчук О.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайку 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 № 1410-75-VІІ 



 

 

ІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Горбунова К.А.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1411-75-VІІ 
 
ІV питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Хімченко А.Ф. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1412-75-VІІ 
 
V питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Чернявська Т.А. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1413-75-VІІ 
 
VІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Чернявська Б.О. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1414-75-VІІ 
 
VІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Чернявський І.В. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1415-75-VІІ 
 
VІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Василенко 
Т.С.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 



 

 

Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1416-75-VІІ 
 
ІХ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Місюра О.А. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1417-75-VІІ 
 
Х питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Матковська Н.О. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1418-75-VІІ 
 
ХІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Король Я.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1419-75-VІІ 
 
ХІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Лавренюк В.О.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1420-75-VІІ 
 
ХІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Лавренюк 
О.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1421-75-VІІ 
 



 

 

ХІV питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Терещук О.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1422-75-VІІ 
 
ХV питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Дравецький В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1423-75-VІІ 
 
ХVІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Блажчук Т.М.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1424-75-VІІ 
 
ХVІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В. 
 Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1425-75-VІІ 
 
ХVІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1426-75-VІІ 
 
ХІХ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 



 

 

Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1427-75-VІІ 
 
ХХ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1428-75-VІІ 
 
ХХІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Дравецький 
В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1429-75-VІІ 
 
ХХІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Терещук О.В.  
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження звіту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1430-75-VІІ 
 
ХХІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Лавренюк 
О.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1431-75-VІІ 
 
ХХІV питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Лавренюк 
В.О.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 



 

 

За результатами голосування: Прийнято рішення № 1432-75-VІІ 
 
ХХV питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Лавренюк 
В.О.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1433-75-VІІ 
 
ХХVІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Лавренюк 
О.П.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1434-75-VІІ 
 
ХХVІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Бойко В.С.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1435-75-VІІ 
 
ХХVІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Дравецький 
В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1436-75-VІІ 
 
ХХІХ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки Хоменко В.Ф.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1437-75-VІІ 
 



 

 

ХХХ питання: Відмова у наданні дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Дравецький 
В.В.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1438-75-VІІ 
 
ХХХІ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки Комарчук Ю.М.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1439-75-VІІ 
 
ХХХІІ питання: Відмова у наданні в постійне користування земельної 
ділянки Комарчук О.Л.  
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1440-75-VІІ 
 
ХХХІІІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність Гірська сільська рада  
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.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 № 1441-75-VІІ 
 
ХХХІV питання: Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність Васьковському П.П. 
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження звіту. 
(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 № 1442-75-VІІ 
 



 

 

ХХХV питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок Остапчук С.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь у 
голосуванні» - 5. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ХХХVІ питання: Затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки Іваніцька С.Ю.  
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.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 № 1443-75-VІІ 
 
ХХХVІІ питання: Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність Устьян А.А. 
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.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 № 1444-75-VІІ 
 
ХХХVІІІ питання: Надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність Пащинському Д.В. 
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова: після обговорення 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» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1445-75-VІІ 
 
ХХХІХ питання: Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (оренда) ПрАТ «Київобленерго».  
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.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 № 1446-75-VІІ 
 



 

 

ХХХХ питання: Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у Комунальну власність Гірська сільська 
рада.  
Слухали: голову постійної комісії Чайку В.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 № 1447-75-VІІ 
 
ХХХХІ питання: Про погодження договору оренди нерухомого майна, що 
належить до державної власності.  
Слухали: сільського голову. 
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 № 1448-75-VІІ 
 
ХХХХІІ питання: Про укладення договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі.  
Слухали:  
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання (4%). 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь у 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1449-75-VІІ 
 
ХХХХІІІ питання: Про виділення матеріальної допомоги  
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення 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 № 1450-75-VІІ 
 
ХХХХІV питання: Про затвердження експертного звіту за робочим 
проектом «Будівництво зупинок громадського транспорту по вулиці 
Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської області». 
Коригування.  
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення 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 № 1451-75-VІІ 
 
ХХХХV питання: Про затвердження кошторисної документації по 
капітальному ремонту (облаштування тротуарної доріжки) парк 
«Ошитківський».  
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
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 № 1452-75-VІІ 
 
ХХХХVІ питання: Про затвердження кошторисної документації з 
влаштування підпірної стіни по вулиці Центральна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
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 № 1453-75-VІІ 
 
ХХХХVІІ питання: Про затвердження кошторисної документації на 
виконання робіт з облаштування зливної каналізації. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1454-75-VІІ 
 
ХХХХVІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту тротуару по вулиці Мічуріна в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
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 № 1455-75-VІІ 
 
ХХХХІХ питання: Про затвердження кошторисної документації по 
капітальному ремонту (додаткове облаштування) центральної площі.  
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
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 № 1456-75-VІІ 
 
ХХХХХ питання: Про проведення корегування проектно-кошторисної 
документації за робочим проектом «Реконструкція фасадів, вхідної групи 
будівлі сільської ради по вулиці Центральна, 5 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області». 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1457-75-VІІ 
 
ХХХХХІ питання: Внесення змін до штатного розпису установ, що 
фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської 
ради. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1458-75-VІІ 
 
ХХХХХІІ питання: Затвердження кошторису щодо капремонту провулок 
Європейський. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
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 № 1460-75-VІІ 
 
ХХХХХІІІ питання: Преміювання працівників сільської ради до Дня 
незалежності. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення 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 № 1461-75-VІІ 
 
ХХХХХІV питання: Про преміювання сільського голови. 



 

 

Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 9 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 5; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХХХV питання: Про затвердження звіту за І півріччя 2019 року. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1462-75-VІІ 
 
ХХХХХVІ питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 
26.03.2019 року за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 
2019 року». 
 
Було запропоновано винести на голосування «за пропозицію» щодо кожного 
пункту змін: 
 
«по ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 420 000,00 грн..»   
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» - 400 000,00 грн. (видатки 
на оплату послуг по організації свята села)»   
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» - 10 000,00 грн. (послуги на 
утилізацію батарейок)»   
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 10 000,00 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» (зменшити) (влаштування 
зливної системи по вул. Грушевського) – 190 000,00 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» (зменшити) (ремонт 
обочини вул. Центральна) – 120 000,00 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» облаштування доріжки 
парк Ошитківський – 73 407.65 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» додаткове облаштування 
площі (школа) – 232 062,01 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» послуги технічного 
нагляду – 10 000,00 грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (будівництво зупиночних 
комплексів) – 536 300,00 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 



 

 

«по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» влаштування зливної 
системи вул. Грушевського – 190 000,00 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» ремонт обочини вул. 
Центральна – 120 000,00 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«виділення коштів на капітальний ремонт пров. Європейський – 120 000,00 
грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
«виділення коштів на облаштування водовідведення по вул. Яблунева – 
100 000,00 грн.» 
(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: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
  
«виділення коштів по КЕКВ 2111 - 85 000,00 грн. по КЕКВ 2120 – 18 700,00 
грн.» 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: підтримано пропозицію щодо внесення змін 
 
Сільський голова: після голосування за пропозиції та обговорення виніс на 
голосування  питання щодо внесення змін до бюджету. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1463-75-VІІ 
 
ХХХХХVІІ питання: Про укладання прямої угоди на роботи з 
влаштування підпірної стіни по вулиці Центральна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 



 

 

Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1464-75-VІІ 
 
ХХХХХVІІ питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт 
(облаштування тротуарної доріжки) парк «Ошитківський» в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. Слухали: голову постійної 
комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1465-75-VІІ 
 
ХХХХХVІІІ питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт 
(додаткове облаштування) центральної площі в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1466-75-VІІ 
 
ХХХХХІХ питання: Про укладання прямої угоди на виконання робіт з 
облаштування зливної каналізації по провулку Ошитківський та вулиці 
Грушевського в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1467-75-VІІ 
 
ХХХХХХ питання: Про заключення прямої угоди по капітальному 
ремонту дорожнього покриття по провулку Європейський. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1468-75-VІІ 



 

 

ХХХХХХІ питання: Про заключення прямої угоди по капітальному 
ремонту дорожнього покриття по вулиці Бориспільська. 
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1469-75-VІІ 
 
ХХХХХХІІ питання: Про заключення прямої угоди з ФОП Нагорний К. по 
реконструкції меморіального комплексу.  
Слухали: голову постійної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь у 
голосуванні» - 7. 
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 


