
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сімдесят шостої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 30 липня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 12 
Відсутні – 9 
 

Сесію відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
(Всі питання винесені на сесію були попередньо обговорені на погоджувальній 
нараді)      
Сільським головою винесено на голосування питання щодо порядку денного 
за основу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1470-76-VІІ. 
 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо порядку денного 
зі змінами та в цілому. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1471-76-VІІ. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

2) Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.07.2019 року № 
1450-75-VІІ «Про виділення матеріальної допомоги» 

3) Про затвердження проектно-кошторисної документації  по 
капремонту вулиці Мостова. 

4) Про затвердження проектно-кошторисної документації по капремонту 
вулиці Мічуріна. 

5) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 року 
№ 1370-74-VІІ «Про затвердження кошторисної документації капремонту ТП-
974 в с. Гора» 

6) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 року 
№ 1371-74-VІІ «Про заключення прямої угоди» 

7) Про затвердження кошторисної документації по капремонту 
комерційного вузла обліку будівлі Гірської сільської ради. 

8) Про внесення змін до Програми «Турбота». 



9) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Лисенко О.Є. 

10) Про виділення матеріальної допомоги. 
11) Про внесення змін до Програми «Добробут»  

 
І питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року 
за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
бюджету. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1472-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІ питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.07.2019 
року № 1450-75-VІІ «Про виділення матеріальної допомоги». 
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
рішення. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1473-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації  по 
капремонту вулиці Мостова. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про затвердження проектно-
кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1474-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІV питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капремонту вулиці Мічуріна. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про затвердження проектно-
кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1475-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
V питання: Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 
року № 1370-74-VІІ «Про затвердження кошторисної документації 
капремонту ТП-974 в с. Гора». 



Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
рішення ради 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1476-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІ питання: Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
20.06.2019 року № 1371-74-VІІ «Про заключення прямої угоди». 
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
рішення ради 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1477-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІІ питання: Про затвердження кошторисної документації по капремонту 
комерційного вузла обліку будівлі Гірської сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про затвердження проектно-
кошторисної документації  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1478-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
VІІІ питання: Про внесення змін до Програми «Турбота». 
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
рішення ради 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1479-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
ІХ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Лисенко О.Є. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
рішення ради 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1480-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
Х питання: Про виділення матеріальної допомоги. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
рішення ради 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1481-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
ХІ питання: Про внесення змін до Програми «Добробут». 
Сільський голова: виніс на голосування питання про внесення змін до 
рішення ради 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13 «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1482-76-VІІ (рішення 
додається). 
 
Головуючий оголосив засідання 76 сесії закритим  

 
 
 
 

Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


