
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сімдесят сьомої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 22 серпня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 16 
Відсутні – 5 
 

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

(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення за № 1483-77-VІІ 
 
Сільський голова заслухавши пропозиції щодо внесення змін до порядку 

денного прийнятого за основу винесено на голосування порядок денний зі 
змінами та в цілому 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 

Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення за № 1484-77-VІІ 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1) Про надання згоди на укладання договору суперфіцію з управлінням 

капітального будівництва та архітектури Бориспільської районної державної 
адміністрації. 

2) Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. Христиченко 
Л.Г. 

3) Про передачу у власність (приватизацію) квартири гр. Хоменко В.М. 
4) Про передачу у власність (приватизацію) одноквартирного будинку 

гр. Давидок В.В. 
5) Про передачу у власність (приватизацію) одноквартирного будинку 

гр.  Ярмак Г.І. 
6) Про скасування рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

від 16.07.2019 року № 78 «Про надання житлової площі». 
7) Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Яблунева в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
8) Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Горіхова в селі Гора Бориспільського району Київської області. 



9) Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 
Толстого в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

10) Про замовлення проектно-кошторисної документації по будівництву 
центральної каналізації в селі Гора Бориспільського району Київської області.  

11) Про замовлення проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту орендованого приміщення по вулиці Науки, 1 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

12) Про внесення змін до Програми «Турбота» 
13) Про внесення змін до Програми «Добробут» 
14) Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту 

та патріотичного виховання. 
15) Про виплату матеріальної допомоги. 
16) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 року 

за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 
17) Укладання прямої угоди на надання послуги по виготовленню 

проектно-кошторисної документації по будівництву центральної каналізації в 
селі Гора Бориспільського району Київської області. 

18) Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «ГРОСС». 
19) Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «ПРИНТ». 
20) Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «Беріг». 
21) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 

року № 1398-74-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок, що перебувають у власності гр. 
Ушенка А.В. із земель для ведення індивідуального садівництва на землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області». 

22) Про скасування рішення Гірської сільської ради від 26.05.2016 року 
№311-12-VІІ «Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 
оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
гр. Лозько В.М. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Гора Бориспільського району Київської 
області» 

23) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Бочкарьовій О.П. 

24) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Яременко М.І.  

25) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Остапчука С.В. із 
земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області» 



26) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Матковській Н.О. 

27) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Батишевій О.В. 

28) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Пархоменко Н.В. 

29) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Кононенко В.В. 

30) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Узварику Р.В. 

31) Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту 
трубопроводу водопостачання від вулиці Мічуріна до водонапірної башти 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

32). Про створення бухгалтерського відділу Гірської сільської ради. 
33) Про створення комісії з питань прийняття на баланс Гірської сільської 

ради об’єктів, які не мають власника та оформлення права на які не потребує 
державної реєстрації. 

34) Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення виконавчого 
комітету від 20 серпня 2019 року № 101 «Про затвердження форми договору 
найму жилого приміщення у гуртожитку». 

35) Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення виконавчого 
комітету від 20 серпня 2019 року № 102 «Про звернення щодо перевірки 
законності надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами». 

36) Виділення субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
37) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 10.05.2019 року 

за № 1329-72-VІІ «Про надання субвенції на будівництво середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вулиці 
Центральна, 3 в селі Гора Бориспільського району Київської області». 

38) Про затвердження кошторисної документації по облаштуванню зливної 
каналізації по провулку Ошитківський та вулиці Грушевського в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

39) Про укладання прямої угоди по облаштуванню зливної каналізації по 
провулку Ошитківський та вулиці Грушевського в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 

40) Про затвердження капітального ремонту зливної каналізації по вулиці 
Яблунева в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

41) Про укладання прямої угоди щодо капремонту зливної каналізації по 
вулиці Яблунева в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

42) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Саідову М.Р. 

43) Про продовження договору з ФОП Нагорний К. 
44) Про укладання прямої угоди щодо розробки проектно-кошторисної 

документації по капремонту орендованого приміщення по вулиці Науки, 1 в 
селі Гора Бориспільського району Київської області.  
 



І питання: Про надання згоди на укладання договору суперфіцію з 
управлінням капітального будівництва та архітектури Бориспільської 
районної державної адміністрації. 
Слухали: юрисконсульта Гірської сільської ради 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо надання згоди на 
укладання договору 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1485-77-VІІ  

 
ІІ питання: Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. 
Христинченко Л.Г. 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо передачі у 
власність квартири гр. Христинченко Л.Г. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1486-77-VІІ  

 
ІІІ питання: Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. 
Хоменко В.М. 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо передачі у 
власність квартири гр. Хоменко В.М. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1487-77-VІІ  
 
ІV питання: Про передачу у власність (приватизація) одноквартирного 
будинку гр. Давидок В.В. 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо передачі у 
власність одноквартирного будинку гр. Давидок В.В. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1488-77-VІІ 
 
V питання: Про передачу у власність (приватизація) одноквартирного 
будинку гр. Ярмак Г.І. 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо передачі у 
власність одноквартирного будинку гр. Ярмак Г.І. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1489-77-VІІ 



VІ питання: Про скасування рішення виконавчого комітету Гірської 
сільської ради від 16.07.2019 року № 78 «Про надання житлової площі». 
Слухали: депутата округу № 4 Чівільдєєву Я.І.  
Сільський голова: після обговорення даного питання поставив на голосування 
питання щодо Про скасування рішення виконавчого комітету Гірської сільської 
ради від 16.07.2019 року № 78 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 3; «утримались» - 4; «не голосував» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
VІІ питання: Про затвердження кошторисної документації по освітленню 
вулиці Яблунева в селі Гора Бориспільський район Київської області. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо затвердження 
кошторисної документації по освітленню вулиці Яблунева  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1490-77-VІІ 
 
VІІІ питання: Про затвердження кошторисної документації по освітленню 
вулиці Горіхова в селі Гора Бориспільський район Київської області. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо затвердження 
кошторисної документації по освітленню вулиці Горіхова  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1491-77-VІІ 
 
ІХ питання: Про затвердження кошторисної документації по освітленню 
вулиці Толстого в селі Гора Бориспільський район Київської області. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо затвердження 
кошторисної документації по освітленню вулиці Толстого  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1492-77-VІІ 
 



Х питання: Про замовлення проектно-кошторисної документації по 
будівництву центральної каналізації в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо замовлення проектно-
кошторисної документації по будівництву центральної каналізації  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо замовлення 
проектно-кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1493-77-VІІ 
 
ХІ питання: Про замовлення проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту орендованого приміщення по вулиці Науки, 1 в селі 
Гора Бориспільського району Київської області.  
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо замовлення проектно-
кошторисної документації по капітальному ремонту орендованого приміщення  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо замовлення 
проектно-кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1494-77-VІІ 
 
ХІІ питання: Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення в с. Гора «Турбота» 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо внесення змін до 
Програми  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо внесення змін до 
Програми 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1495-77-VІІ 
 
ХІІІ питання: Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури 
та медичного забезпечення населення «Добробут» 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо змін до Програми  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо змін до Програми 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1496-77-VІІ 
 



ХІV питання: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, 
спорту та патріотичного виховання. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо змін до Програми  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо змін до Програми 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1497-77-VІІ 
 
ХV питання: Про виплату матеріальної допомоги. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо виплати матеріальної 
допомоги  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо виплоти 
матеріальної допомоги 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1498-77-VІІ 
 
ХVІ питання: Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
26.03.2019 року за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 
2019 року». 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку та головного бухгалтера щодо 
змін до сільського бюджету на 2019 рік.  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо змін до сільського 
бюджету на 2019 рік 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1499-77-VІІ 
 
ХVІІ питання: Укладання прямої угоди на надання послуги по 
виготовленню проектно-кошторисної документації по будівництву 
центральної каналізації в селі Гора Бориспільського району Київської 
області.. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з питань бюджету, фінансів 
соціально-економічного та культурного розвитку щодо прямої угоди на 
виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву центральної 
каналізації  
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1500-77-VІІ 
 



ХVІІІ питання: Про внесення змін до договору оренди землі з ПП 
«ГРОСС». 
Сільський голова: поставив на голосування питання внесення змін до 
договору оренди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1501-77-VІІ 
 
ХІХ питання: Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «ПРИНТ». 
Сільський голова: поставив на голосування питання внесення змін до 
договору оренди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1502-77-VІІ 
 
ХХ питання: Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «Беріг». 
Сільський голова: поставив на голосування питання внесення змін до 
договору оренди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1503-77-VІІ 
 
ХХІ питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
20.06.2019 року № 1398-74-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, що перебувають у 
власності гр. Ушенка А.В. із земель для ведення індивідуального 
садівництва на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області». 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо внесення змін до рішення сільської ради 
від 20.06.2019 року за № 1398-74-VІІ 
Сільський голова: поставив на голосування питання внесення змін до рішення 
Гірської сільської ради. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1504-77-VІІ 
 
ХХІІ питання: Про скасування рішення Гірської сільської ради від 
26.05.2016 року №311-12-VІІ «Про надання дозволу на складання проекту із 
землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку гр. Лозько В.М. для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Гора Бориспільського району Київської області.» 



Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо скасування до рішення сільської ради від 
26.05.2016 року за № 311-12-VІІ 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо скасування рішення 
Гірської сільської ради. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1505-77-VІІ 
 
ХХІІІ питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки гр. Бочкарьовій О.П. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо затвердження технічної документації із 
землеустрою 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
технічної документації  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1506-77-VІІ 
 
ХХІV питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки гр. Яременко М.І. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо затвердження технічної документації із 
землеустрою 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
технічної документації із землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участі у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1507-77-VІІ 
ХХV питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності гр. 
Остапчука С.В. із земель для ведення особистого селянського господарства 
на землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування на території 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області». 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо зміни цільового призначення 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
технічної документації із землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 



Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участі у 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1508-77-VІІ 
 
ХХVІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Матковській Н.О. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо відмові у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участі у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1509-77-VІІ 
 
ХХVІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Батишевій О.В. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо відмові у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участі у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1510-77-VІІ 
 
ХХVІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Пархоменко Н.В. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо відмові у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участі у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1511-77-VІІ 
 
ХХІХ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Кононенко В.В. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо відмові у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою 



Сільський голова: поставив на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участі у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1512-77-VІІ 
 
ХХХ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
гр. Узварику Р.М. 
Слухали: рекомендацію постійної комісії з агропромислового комплексу, 
земельних відносин та екології щодо відмові у наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участі у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1513-77-VІІ 
 
ХХХІ питання: Про затвердження кошторисної документації по 
капітальному ремонту трубопроводу водопостачання від вулиці Мічуріна 
до водонапірної башти Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 
Слухали: секретаря ради щодо необхідності проведення капремонту 
трубопроводу водопостачання. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
кошторисної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 3; «проти» - 1; «утримались» - 11; «не брали участі у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХІІ питання: Про створення бухгалтерського відділу Гірської сільської 
ради.  
Слухали: секретаря ради про рекомендації виконавчого комітету щодо 
створення бух відділу. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо створення 
бухгалтерського відділу Гірської сільської ради. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 1; «утримались» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1514-77-VІІ 
 
ХХХІІІ питання: Про створення комісії з питань прийняття на баланс 
Гірської сільської ради об’єктів, які не мають власника та оформлення 
права на які не потребує державної реєстрації. 



Слухали: секретаря ради про необхідність створення комісії. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо створення комісії. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» -1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1515-77-VІІ 
 
ХХХІV питання: Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення 
виконавчого комітету від 20 серпня 2019 року № 101 «Про затвердження 
форми договору найму жилого приміщення у гуртожитку». 
Слухали: спеціаліста юрисконсульта, яка роз’яснила зміст розпорядження 
сільського голови щодо призупинення рішення виконавчого комітету.. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо розгляду питання, 
яке містить зупинення рішення виконавчого комітету (підтримати та 
зобов’язати сільського голову підписати рішення прийняте виконавчим 
комітетом Гірської сільської ради) 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 2; «утримались» - 7; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХV питання: Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення 
виконавчого комітету від 20 серпня 2019 року № 102 «Про звернення щодо 
перевірки законності надання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами». 
Слухали: спеціаліста юрисконсульта, яка роз’яснила зміст розпорядження 
сільського голови щодо призупинення рішення виконавчого комітету.. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо розгляду питання, 
яке містить зупинення рішення виконавчого комітету (підтримати та 
зобов’язати сільського голову підписати рішення прийняте виконавчим 
комітетом Гірської сільської ради) 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 3; «утримались» - 5; «не брали участь у 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХVІ питання: Виділення субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Слухали: сільського голову щодо необхідності надати субвенцію Гірській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів для встановлення огорожі. 
Сільський голова: поставив на голосування питання надання субвенції. 
(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 № 1516-77-VІІ 
 



ХХХVІІ питання: Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
10.05.2019 року за № 1329-72-VІІ «Про надання субвенції на будівництво 
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по 
вулиці Центральна, 3 в селі Гора Бориспільського району Київської 
області». 
Слухали: сільського голову. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення Гірської сільської ради. 
(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 № 1517-77-VІІ 
 
ХХХVІІІ питання: Про затвердження кошторисної документації по 
облаштуванню зливної каналізації по провулку Ошитківський та вулиці 
Грушевського в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
кошторисної документації по облаштуванню зливної каналізації  
(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 № 1518-77-VІІ 
 
ХХХІХ питання: Про укладання прямої угоди по облаштуванню зливної 
каналізації по провулку Ошитківський та вулиці Грушевського в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди по облаштуванню зливної каналізації  
(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 № 1519-77-VІІ 
ХХХХ питання: Про затвердження капітального ремонту зливної 
каналізації по вулиці Яблунева в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
кошторисної документації 
(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 № 1520-77-VІІ 
 
ХХХХІ питання: Про укладання прямої угоди щодо капремонту зливної 
каналізації по вулиці Яблунева в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 



Сільський голова: поставив на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди по капремонту зливної каналізації  
(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 № 1521-77-VІІ 
 
ХХХХІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки гр. Саідову М.Р. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо затвердження 
проекту землеустрою 
(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 № 1522-77-VІІ 
 
ХХХХІІІ питання: Про продовження договору з ФОП Нагорний К. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо продовження 
угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 1; «утримались» - 7; «не брали участь у 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХІV питання: Про укладання прямої угоди щодо розробки проектно-
кошторисної документації по капремонту орендованого приміщення по вулиці 
Науки, 1 в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Сільський голова: поставив на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди по капремонту орендованого приміщення.  
(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 № 1523-77-VІІ 
 
 

Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


