
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання пленарного засідання вісімдесят третьої сесії Гірської сільської ради 
VІІ скликання 

 
від 04 листопада 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 13 
Зареєстровано – 12 (Кульчицький О.В. не зареєструвався) 
Відсутні – 8 
 
Депутат Кульчицький О.В. взяв слово вимагаючи скасувати розпорядження 
сільського голови від 03.11.2019 року № 01-04-96. 
 

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 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1593-83-VІІ. 
 
Заслухавши пропозиції по внесенню змін до порядку денного 
Сільським головою винесено на голосування питання щодо порядку денного 
за основу та в цілому 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1594-83-VІІ. 
 

Порядок денний 
 

1) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт водопостачання по вулиці Шкільна в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

2) Про затвердження проектно-кошторисної документації з благоустрою 
по вулиці Зоряна в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

3) Про затвердження проектно-кошторисної документації з благоустрою 
по вулиці Грушевського від перехрестя провулку Ошитківський до вулиці 
Покровська в селі Гора Бориспільського району Київської області. 



4) Про затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту зливної каналізації по вулиці Лесі Українки в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

5) Про затвердження проектно-кошторисної документації по благоустрою 
кладовища в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

6) Про затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту тротуару по вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району 
Київської області (Корегування). 

7) Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 роки. 

8) Про внесення змін до Програми «Турбота». 
9) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 року за 

№ 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 
10) Про виплати преміювання та заохочення згідно Програми розвитку 

освіти, культури та медичного забезпечення населення «Добробут» на 2016-
2020 роки  

11) Про укладання прямої угоди щодо надання послуг по капітальному 
ремонту водопостачання по вулиці Шкільна в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 

12) Про укладання прямої угоди щодо надання послуг по відсипці 
дорожнього покриття на перехресті вулиць Щаслива та Аеропортівська в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 

13)  Про укладання прямої угоди щодо надання послуг по відсипці 
дорожнього покриття по вулиці Лісова в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

14) Про укладання прямої угоди щодо надання послуг на впровадження 
системи електронного документообігу в Гірській сільській раді. 

15) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт майданчиків під 
баки для роздільного сміття по вулиці Лісова у селі Гора Бориспільського 
району Київської області.  

16) Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення виконавчого 
комітету від 29 жовтня 2019 року № 124 «Про термінове приведення організації 
бухгалтерського обліку Гірської сільської ради до норм бюджетного 
законодавства». 

17) Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення виконавчого 
комітету від 29 жовтня 2019 року № 125 «Про відновлення роботи бібліотеки». 

18) Про передачу комунального майна з балансу КП «Горянин» на баланс 
Гірської сільської ради. 

19) Про укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 
с. Гора. 

20) Про укладання договору Гірської сільською радою договору оренди 
нерухомого майна або іншого індивідуально визначеного майна, що належить 
до державної власності з ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» 
Інституту водних проблем і меліорації НААН України з метою розміщення 
будинку дитячої творчості. 



21) Про відмову у наданні згоди на добровільне об’єднання територіальних 
громад (Вороньківська ОТГ). 

22) Про відмову у наданні згоди на добровільне об’єднання територіальних 
громад (Бориспільська ОТГ). 

23) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Алексеєнко С.; 

24) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Дравецький В.В.; 

25) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Король Я.В.; 

26) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Лавренюк В.О.; 

27) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Лавренюк О.П.; 

28) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Матковська Н.О.; 

29) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Шевченко В.Ю.; 

30) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Шевченко В.Ю.; 

31) Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Голуб Л.І.; 

32) Про затвердження технічну документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. Кияшко С.Ф.; 

33) Про затвердження технічну документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. Савченко В.М.; 

34) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Нігруца О.М.; 

35) Про надання згоди Державному підприємству «Центральна 
лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації 
Національної академії аграрних наук України на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.   

36) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Єфремовій О.В. 

37) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мелікяну А.С. 

38) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Мельник Л.П. 

39) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Устьяну А.А. 

40) Про укладання прямої угоди на надання послуг по вивезенню 
органічного сміття. 

41) Про укладання прямої угоди на закупівлю товару. 
42) Про укладання прямої угоди на закупівлю товару. 



 
 
І питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт водопостачання по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: депутата Кульчицького О.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопостачання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1595-83-VІІ  
 
ІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації з 
благоустрою по вулиці Зоряна в с. Гора Бориспільського району Київської 
області. 
Слухали: депутата Ніколаєнка В.В. та Кульчицького О.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації з благоустрою. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1596-83-VІІ  
 
ІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації з 
благоустрою по вулиці Грушевського від перехрестя провулку 
Ошитківський до вулиці Покровська в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації з благоустрою по вул. Грушевського. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1597-83-VІІ  
 
ІV питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту зливної каналізації по вулиці Лесі Українки в селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: депутатів Чайку В.П. та Кульчицького О.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації по капремонту зливної каналізації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 1598-83-VІІ  
 
V питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
благоустрою кладовища в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 
Слухали: депутата Кульчицького О.В. та сільського голову. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації по благоустрою кладовища. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1599-83-VІІ  
 
VІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту тротуару по вулиці Центральна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області (Корегування). 
Слухали: сільського голову. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1600-83-VІІ  
 
VІІ питання: Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 роки. 
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято.  
 
VІІІ питання: Про внесення змін до Програми «Турбота». 
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1601-83-VІІ  
 



ІХ 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: депутата Кульчицького О.В. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
бюджету. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1602-83-VІІ  
 
Х питання: Про виплати преміювання та заохочення згідно Програми 
розвитку освіти, культури та медичного забезпечення населення 
«Добробут» на 2016-2020 роки. 
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо виплати згідно 
Програми «Добробут». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1603-83-VІІ  
 
ХІ питання: Про укладання прямої угоди щодо надання послуг по 
капітальному ремонту водопостачання по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області 
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації щодо укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1604-83-VІІ  
 
ХІІ питання: Про укладання прямої угоди щодо надання послуг по 
відсипці дорожнього покриття на перехресті вулиць Щаслива та 
Аеропортівська в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації щодо укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1605-83-VІІ  
 



ХІІІ питання: Про укладання прямої угоди щодо надання послуг по 
відсипці дорожнього покриття по вулиці Лісова в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації щодо укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1606-83-VІІ  
 
ХІV питання: Про укладання прямої угоди щодо надання послуг на 
впровадження системи електронного документообігу в Гірській сільській 
раді. 
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації щодо укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1607-83-VІІ  
 
ХV питання: Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт 
майданчиків під баки для роздільного сміття по вулиці Лісова у селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації щодо укладання прямої угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1608-83-VІІ  
 
ХVІ питання: Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення 
виконавчого комітету від 29 жовтня 2019 року № 124 «Про термінове 
приведення організації бухгалтерського обліку Гірської сільської ради до 
норм бюджетного законодавства». 
Слухали: начальника юридичного відділу. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 1; «проти» - 2; «утримались» - 10; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не підтримано. 
 



ХVІІ питання: Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення 
виконавчого комітету від 29 жовтня 2019 року № 125 «Про відновлення 
роботи бібліотеки». 
Слухали: начальника юридичного відділу. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 2; «утримались» - 2; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не підтримано.  
  
ХVІІІ питання: Про передачу комунального майна з балансу КП 
«Горянин» на баланс Гірської сільської ради. 
Слухали: начальника юридичного відділу. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо передачі комунального 
майна. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1609-83-VІІ  
 
ХІХ питання: Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури с. Гора. 
Слухали: голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо встановлення ставки 
пайової участі в розмірі 4%.. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1610-83-VІІ  
 
ХХ питання: Про укладання договору Гірської сільською радою договору 
оренди нерухомого майна або іншого індивідуально визначеного майна, що 
належить до державної власності з ДП «Центральна лабораторія якості 
води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації НААН України з 
метою розміщення будинку дитячої творчості. 
Слухали: начальника юридичного відділу. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження 
проектно-кошторисної документації щодо укладання договору. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1611-83-VІІ 
 
ХХІ питання: Про відмову у наданні згоди на добровільне об’єднання 
територіальних громад (Вороньківська ОТГ). 



Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
згоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1612-83-VІІ  
  
ХХІІ питання: Про відмову у наданні згоди на добровільне об’єднання 
територіальних громад (Бориспільська ОТГ). 
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
згоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1613-83-VІІ  
 
ХХІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. 
Алексеєнко С.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1614-83-VІІ  
 
ХХІV питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. 
Дравецький В.В.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1615-83-VІІ  
 
ХХV питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Король Я.В.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1616-83-VІІ  
 
ХХVІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Лавренюк 
В.О.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1617-83-VІІ  
 
ХХVІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Лавренюк 
О.П.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1618-83-VІІ  
 
ХХVІІІ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. 
Матковська Н.О.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1619-83-VІІ  
 
ХХІХ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Шевченко 
В.Ю.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 



Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1620-83-VІІ  
 
ХХХ питання: Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Шевченко В.Ю.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо відмови у наданні 
дозволу. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1621-83-VІІ  
 
ХХХІ питання: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Голуб Л.І.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1622-83-VІІ  
 
ХХХІІ питання: Про затвердження технічну документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. 
Кияшко С.Ф.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1623-83-VІІ  
 
ХХХІІІ питання: Про затвердження технічну документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. 
Савченко В.М.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1624-83-VІІ  
 
ХХХІV питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Нігруца О.М.  



Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1625-83-VІІ 
 
ХХХV питання: Про надання згоди Державному підприємству 
«Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних 
проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
Слухали: депутата Кульчицького О.В. та голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання згоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято.  
  
ХХХVІ питання: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єфремовій О.В.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання згоди на 
розробку проекту землеустрою. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1626-83-VІІ  
 
ХХХVІІ питання: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мелікяну А.С.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято.  
 
ХХХVІІІ питання: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельник Л.П.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 1; «утримались» - 5; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення прийнято. 



ХХХІХ питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки гр. Устьяну А.А.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження проекту. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1627-83-VІІ  
  
ХХХХ питання: Про укладання прямої угоди на надання послуг по 
вивезенню органічного сміття.  
Слухали: сільського голову. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1628-83-VІІ 
 
ХХХХІ питання: Про укладання прямої угоди на закупівлю товару.  
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди щодо закупівлі товару. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1629-83-VІІ 
 
ХХХХІІ питання: Про укладання прямої угоди на закупівлю товару.  
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо укладання прямої 
угоди щодо закупівлі товару. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1630-83-VІІ 
 
Головуючий оголосив пленарне засідання 83 сесії 
 

 
 
 

Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


