
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання вісімдесят першої сесії сільської ради VІІ скликання 
 

від 08 жовтня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 14 
Відсутні – 7 

Сесію відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
      
 

Сільським головою винесено на голосування питання Порядок денний за 
основу  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1572-81-VІІ. 
 
Заслухавши пропозиції щодо змін до порядку денного, які внесли депутати 
Ничик О.О., Шевченко М.В. та Шершень Л.Ф. 
Сільським головою винесено на голосування питання Порядок денний зі 
змінами та в цілому 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1573-81-VІІ. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота». 

2. Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 11.09.2019 
року за № 1531-78-VІІ «Про замовлення проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту тимчасових приміщень по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області» (реконструкція). 

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

4. Про затвердження проектно-кошторисної документації на освітлення 
спортивних майданчиків по вулиці Шкільна в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 



5. Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт будівлі мед амбулаторії. 

6. Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
встановленню сміттєвих майданчиків по вулиці Лісова. 

7. Про затвердження проектно-кошторисної документації по ОДР . 
8. Про затвердження проектно-кошторисної документації будівництва 

зупинок громадського транспорту по вулиці Центральна (корегування). 
9. Про преміювання працівників до Дня місцевого самоврядування. 
10. Про преміювання сільського голови. 
11. Внесення змін до програми проведення свят. 
12. Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 

року за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 
13. Про виплату коштів згідно Програми проведення свят. 
14. Про укладання прямої угоди на освітлення майданчиків. 
15. Про укладання прямої угоди на капремонт будівлі мед амбулаторії. 
16. Про укладання прямої угоди на поточний ремонт адмінбудівлі. 
17. Про заключення прямої угоди на розробку проектно-кошторисної 

реконструкції трубопроводу дощової каналізації по вулиці Яблунева. 
 
 

 
І питання: Про виплату коштів згідно Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення с. Гора «Турбота». 
Слухали: депутата Гірської сільської ради Потоцького В.В. щодо звернення 
жителів села Гора,які постраждали внаслідок пожежі. 
Сільський голова: виніс на голосування питання виплату матеріальної 
допомоги 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1574-81-VІІ. 
 
ІІ питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
11.09.2019 року за № 1531-78-VІІ «Про замовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту тимчасових приміщень по вулиці 
Шкільна в селі Гора Бориспільського району Київської області» 
(реконструкція). 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення Гірської сільської ради від 11.09.2019 року за № 1531-78-VІІ 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1575-81-VІІ. 
 



ІІІ питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
18.07.2019 року за № 1469-75-VІІ «Про укладання прямого договору». 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення Гірської сільської ради від 18.07.2019 року за № 1469-75-VІІ 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1576-81-VІІ. 
 
ІV питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
освітлення спортивних майданчиків по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1577-81-VІІ. 
 
V питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт будівлі мед амбулаторії 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1578-81-VІІ. 
 
VІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
встановленню сміттєвих майданчиків по вулиці Лісова. 
Слухали: депутата Гірської сільської ради Ничик О.О.  
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації по встановленню сміттєвих майданчиків 
по вулиці Лісова 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1579-81-VІІ. 
 
VІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
ОДР по основних вулицях с. Гора. 
Слухали: сільського голову.  
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації по ОДР 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 



Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1580-81-VІІ. 
 
VІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації 
будівництва зупинок громадського транспорту по вулиці Центральна 
(корегування). 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації будівництва 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1581-81-VІІ. 
 
ІХ питання: Про преміювання працівників до Дня місцевого 
самоврядування. 
Слухали: секретаря сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1582-81-VІІ. 
 
Х питання: Про преміювання сільського голови. 
Слухали: депутата Гірської сільської ради Шевченка М.В та секретаря 
сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1583-81-VІІ. 
 
ХІ питання: Внесення змін до Програми проведення свят 
Слухали: секретаря сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо змін до Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1584-81-VІІ. 
 
ХІІ питання: Про внесення змін до 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: виніс на голосування питання щодо змін до сільського 
бюджету на 2019 рік. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1585-81-VІІ. 
 
ХІІІ питання: Про виплату коштів згідно Програми проведення свят. 
Слухали: секретаря сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1586-81-VІІ. 
 
ХІV питання: Про укладання прямої угоди на освітлення майданчиків. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1587-81-VІІ. 
 
ХV питання: Про укладання прямої угоди на капремонт будівлі мед 
амбулаторії. 
Слухали: секретаря сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1588-81-VІІ. 
 
ХVІ питання: Про укладання прямої угоди на поточний ремонт адмінбудівлі. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1589-81-VІІ. 
 
ХVІІ питання: Про заключення прямої угоди на розробку проектно-
кошторисної реконструкції трубопроводу дощової каналізації по вулиці 
Мічуріна-Яблунева. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо преміювання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні - 1. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 1590-81-VІІ. 
 
 
Сільський голова закрив засідання 81 сесії Гірської сільської ради VІІ 
скликання. 
 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


