
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання І пленарного засідання вісімдесят п’ятої сесії Гірської сільської ради 
VІІ скликання 

 
від 30 грудня 2019 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 16 
Зареєстровано – 16  
Відсутні – 5 
 

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 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1664-85-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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1665-85-VІІ. 
 

Порядок денний 
 

1) Про затвердження сільського бюджету на 2020 рік. 
2) Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. Захарченко П.Г. 
3) Про затвердження акту приймання-передачі майна на баланс Гірської 

сільської ради. 
4) Про прийняття в комунальну власність територіальної громади села 

Гора об’єктів державної власності. 
5) Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Горянин». 
6) Про внесення змін до Програми «Добробут». 
7) Про виплату коштів згідно Програми «Добробут». 
8) Про виплату коштів згідно Програми «Турбота». 



9) Про внесення зміни до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 
року № 1640-85VІІ. 

10) Про деякі питання оплати праці працівників установ, що фінансуються 
за рахунок коштів місцевого бюджету. 

11) Про умови нарахування премій сільському голові та працівникам 
апарату управління. 

12) Про затвердження ліміту та визначення місця зберігання на службовий 
автомобіль. 

13) Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв 
бюджетними організаціями. 

14) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт покрівлі гуртожитків в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 

15) Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво 
пожежного посту модульно-контейнерного типу на вул. Центральна, 17 А у селі 
Гора Бориспільського району Київської області. 

16) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області.   

 
І питання: Про затвердження сільського бюджету на 2020 рік.  
Слухали: Сільського голову, голову постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, головного 
бухгалтера щодо пропозицій до сільського бюджету схваленого виконавчим 
комітетом. 
Сільський голова: після обговорення схвалених пропозицій та взяття до уваги 
пропозицій рекомендованих постійною комісією та секретаря ради (на підставі 
ухвали суду) виніс на голосування питання щодо затвердження сільського 
бюджету на 2020 рік 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1666-85-VІІ  
 
Сільський голова за проханням депутатів оголосив перерву для проведення 
наради на 10 хвилин. 
 
ІІ питання: Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. 
Захарченко П.Г.  
Слухали: секретаря сільської ради щодо розгляду заяви гр. Захарченко П.Г. 
про передачу у власність квартири. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо передачі у власність 
(приватизація) квартири гр. Захарченко П.Г. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 



Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1667-85-VІІ  
 
ІІІ питання: Про затвердження акту приймання-передачі майна на баланс 
Гірської сільської ради. 
Слухали: секретаря сільської ради щодо затвердження акту приймання 
передачі. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження акту 
приймання передачі та взяття на баланс Гірської сільської ради майна 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1668-85-VІІ  
 
ІV питання: Про прийняття в комунальну власність територіальної 
громади села Гора об’єктів державної власності  
Слухали: секретаря сільської ради щодо прийняття у комунальну власність 
об’єктів державної власності 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо надання згоди на 
прийняття у комунальну власність об’єктів державної власності та створення з 
питань приймання-передачі даних об’єктів. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1669-85-VІІ  
  
V питання: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП 
«Горянин».  
Слухали: секретаря сільської ради щодо необхідності внесення змін до 
Програми, а саме для безперебійного надання послуг по ТПВ від населення в 
2020 році. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1670-85-VІІ  
 
VІ питання: Про внесення змін до Програми «Добробут».  
Слухали: секретаря сільської ради щодо внесення змін до пункту 27, а саме 
виплати коштів працівникам КП «Горянин» 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 



Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1671-85-VІІ  
 
VІІ питання: Про виплату коштів згідно Програми «Добробут». 
Слухали: секретаря сільської ради щодо необхідності прийняття даного 
рішення для можливості виплати коштів за підсумками 2019 року в 2020 році в 
зв’язку з закінченням бюджетного року. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо прийняття рішення на 
виплату коштів згідно Програми «Добробут». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1672-85-VІІ  
 
VІІІ питання: Про виплату коштів згідно Програми «Турбота». 
Слухали: секретаря сільської ради щодо розгляду клопотання про виплату 
матеріальної допомоги Коваль Н.М. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо виплати коштів 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1673-85-VІІ  
 
ІХ питання: Про внесення зміни до рішення Гірської сільської ради від 
30.12.2019 року № 1640-85VІІ  
Слухали: секретаря сільської ради щодо необхідності внесення змін до 
рішення сільської ради в назві проекту. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
рішення ради. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1674-85-VІІ  
 
Х питання: Про деякі питання оплати праці працівників установ, що 
фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. 
Слухали: секретаря сільської ради щодо необхідності прийняття даного 
рішення, яке є технічним та необхідним для подальшої діяльності ради. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо прийняття рішення про 
деякі питання оплати праці працівників. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1675-85-VІІ  



 
ХІ питання: Про умови нарахування премій сільському голові та 
працівникам апарату управління.  
Слухали: голову бюджетної комісії щодо рекомендацій по даному рішенню. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо прийняття рішення про 
умови нарахування премій (Шершень Л.Ф. повідомила про конфлікт інтересів 
та про наміри прийняти участь в голосуванні) 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 2; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1676-85-VІІ  
 
ХІІ питання: Про затвердження ліміту та визначення місця зберігання на 
службовий автомобіль.  
Слухали: голову бюджетної комісії щодо рекомендацій бюджетної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження ліміту та 
визначення місця зберігання на службовий автомобіль. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1677-85-VІІ  
 
ХІІІ питання: Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв 
бюджетними організаціями. 
Слухали: голову бюджетної комісії щодо рекомендації бюджетної комісії 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо затвердження лімітів 
споживання води та енергоносіїв 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1678-85-VІІ  
 
Сільський голова за проханням групи депутатів оголосив перерву в 
пленарному засіданні 

 
 

Сільський голова                                                                                Р.М.Дмитрів 


