
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання сімдесят восьмої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 11 вересня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 15 
Відсутні – 6 
 

Сесію відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
      
 

Сільським головою винесено на голосування питання порядку денного за 
основу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1524-78-VІІ. 
 
Сільським головою після внесення пропозицій щодо включення та 
виключення питань винесено на голосування питання порядку денного за 
основу та в цілому. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1525-78-VІІ. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1) Про взяття на баланс споруд з метою облаштування приміщень під 
потреби спортивного комплексу. 

2) Про затвердження кошторисної документації на облаштування 
приміщення під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

3) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
будівництву огорожі спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

4) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту покриття проїзної частини вул. Мічуріна (від вул. 
Шевченка до вул. Лісова) в селі Гора Бориспільського району Київської області 
(асфальтоване покриття). Корегування. 



5) Затвердження кошторису на освітлення паркової зони Ошитківський. 
6) Про замовлення кошторисної документації на облаштування 

приміщення під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

7) Замовлення проекту благоустрою спортивного комплексу по вулиці 
Шкільна. 

8) Про внесення змін до Програми «Спорт». 
9) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 

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

приміщень під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна. 
11) Укладання прямої угоди на надання послуг по освітленню вулиці 

Толстого в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
12) Про розірвання договору на капітальний ремонт тротуару по вул. 

Центральна в с Гора Бориспільського району Київської області. 
13) Про укладання прямого договору на надання послуг по капремонту 

тротуару по вул. Центральна в с. Гора Бориспільського району Київської 
області. 

14) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 18.07.2019 
року за № 1469-75-VІІ «Про укладання прямого договору». 

15) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 
року за № 1379-74-VІІ «Про укладання прямого договору». 

16) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 22.08.2019 
року за № 1521-77-VІІ. 

17) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 22.08.2019 
року за № 1518-77-VІІ. 

18) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 22.08.2019 
року за № 1519-77-VІІ. 

19) Про укладання прямої угоди на закупівлю спортивної форми. 
 
І питання: Про взяття на баланс споруд з метою облаштування приміщень 
під потреби спортивного комплексу. 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1526-78-VІІ  
 
ІІ питання: Про затвердження кошторисної документації на облаштування 
приміщення під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1527-78-VІІ  
 
ІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
будівництву огорожі спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1528-78-VІІ  
 
ІV питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту покриття проїзної частини вул. Мічуріна (від вул. 
Шевченка до вул. Лісова) в селі Гора Бориспільського району Київської 
області (асфальтоване покриття). Корегування. 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1529-78-VІІ  
 
V питання: Затвердження кошторису на освітлення паркової зони 
Ошитківський. 
Слухали: сільського голову 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1530-78-VІІ  
 
VІ питання: Про замовлення кошторисної документації на облаштування 
приміщення під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1531-78-VІІ  
 



VІІ питання: Замовлення проекту благоустрою спортивного комплексу по 
вулиці Шкільна. 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1532-78-VІІ  
 
VІІІ питання: Про внесення змін до Програми «Спорт». 
Слухали: голову бюджетної комісії 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1533-78-VІІ  
 
ІХ питання: Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 
26.03.2019 року за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 
2019 року». 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1534-78-VІІ  
 
Х питання: Укладання прямої угоди на надання послуги по облаштуванню 
приміщень під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна.  
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1535-78-VІІ  
 
ХІ питання: Укладання прямої угоди на надання послуг по освітленню 
вулиці Толстого в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1536-78-VІІ  
 
ХІІ питання: Про розірвання договору на капітальний ремонт тротуару по 
вул. Центральна в с Гора Бориспільського району Київської області. 



Слухали: секретаря ради 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1537-78-VІІ  
 
ХІІІ питання: Про укладання прямого договору на надання послуг по 
капремонту тротуару по вул. Центральна в с. Гора Бориспільського 
району Київської області. 
Слухали: сільського голову 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1538-78-VІІ  
 
ХІV питання: Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 
18.07.2019 року за № 1469-75-VІІ «Про укладання прямого договору». 
Слухали: секретаря ради 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1539-78-VІІ  
 
ХV питання: Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 
20.06.2019 року за № 1379-74-VІІ «Про укладання прямого договору». 
Слухали: секретаря ради 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1540-78-VІІ  
 
ХVІ питання: Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 
22.08.2019 року за № 1521-77-VІІ. 
Слухали: секретаря ради 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1541-78-VІІ  
 



ХVІІ питання: Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 
22.08.2019 року за № 1518-77-VІІ. 
Слухали: секретаря ради 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1542-78-VІІ  
 
ХVІІІ питання: Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 
22.08.2019 року за № 1519-77-VІІ. 
Слухали: секретаря ради 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1543-78-VІІ  
 
ХІХ питання: Про укладання прямої угоди на закупівлю спортивної 
форми. 
Слухали: секретаря ради 
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 участі в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1544-78-VІІ  
 
В різному обговорили питання щодо підготовки проекту рішення звернення до 
КОДА щодо виділення коштів на будівництво школи.  
 
 
Сільський голова оголосив засідання 78 сесії закритим. 

 
 
 
 

Сільський голова                                                                          Р.М.Дмитрів 


