
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання пленарного засідання вісімдесят шостої сесії Гірської сільської ради 
VІІ скликання 

 
від 24 січня 2020 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 15 
Відсутні – 6 
 

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 № 1697-86-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» - 13; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1698-86-VІІ. 
 

Порядок денний 
1) Про затвердження звіту за 2019 рік «Про виконання сільського бюджету 

села Гора». 
2) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

3) Про створення відділу інспекції з паркування Гірської сільської ради. 
4) Про прийняття майна на баланс Гірської сільської ради. 
5) Про пайову участь замовників у створенні і розвитку інфраструктури 

території Гірської сільської ради 
6) Про затвердження проектно-кошторисної документацій на капітальний 

ремонт вуличного освітлення по вул. Лісова в с. Гора Бориспільського району 
Київської області. 



7) Про затвердження проектно-кошторисної документацій на капітальний 
ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна в с. Гора Бориспільського 
району Київської області. 

8) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт тротуару по вулиці Центральна, 2 в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

9) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт тротуару по вулиці Центральна, 5 в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

10) Про укладання прямого договору на будівництво бювету по вулиці 
Лесі Українки. 

11) Про укладання прямого договору на будівництво бювету по вулиці 
Толстого. 

12) Про укладання прямого договору на обслуговування вуличного 
освітлення. 

13) Про укладання прямого договору на капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Лісова. 

14) Про укладання прямого договору на капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Центральна. 

15) Про укладання прямого договору на технічне обслуговування 
трансформаторних підстанцій. 

16) Про укладання прямого договору на виготовлення проектно-
кошторисної документації по реконструкції Меморіального комплексу 
загиблим воїнам ВВВ. 

17) Про укладання прямого договору по наданню консультаційних послуг. 
18) Виплата коштів згідно Програми підтримки УБД. 
19) Внесення змін до Програми «Турбота». 
20) Виплата коштів згідно Програми «Турбота». 
21) Зміни до бюджету на 2020 рік. 
22) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Кулінічу В.О. 
23) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Дравецькому В.В. 
24) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Лавренюк В.О. 
25) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Кулініч М.В. 
26) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Лавренюку О.П. 
27) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Королю Я.В. 
28) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Матковській Н.О. 
29) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Углєву І.О. 



30) Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Лазаренку П.І. 

31) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки яка перебуває у власності у гр. Омельчук О.І. 

32) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Гавриченкову І.С. 

33) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки яка перебуває у власності у ТОВ «ФІРМА 
«АГАТ ПЛЮС». 

34) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки гр. Міллер Л.О. 

35) Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 
довгострокової оренди на 49 років.    

 
І питання: Про затвердження звіту за 2019 рік «Про виконання сільського 
бюджету села Гора». 
Слухали: головного бухгалтера. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2019 рік. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1699-86-VІІ  
 
ІІ питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 
Слухали: представник компанії-виконавця даної документації. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження технічної документації. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 2; «утримались» - 1; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1700-86-VІІ  
 
ІІІ питання: Про створення відділу інспекції з паркування Гірської 
сільської ради. 
Слухали: сільського голову. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2019 рік. 
(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 № 1701-86-VІІ  



ІV питання: Про прийняття майна на баланс Гірської сільської ради. 
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування питання щодо 
затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2019 рік. 
(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 № 1702-86-VІІ  
 
V питання: Про пайову участь замовників у створенні і розвитку 
інфраструктури території Гірської сільської ради  
Слухали: пропозицію депутата Кульчицького О.В.. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1703-86-VІІ 
 
VІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документацій на 
капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Лісова в с. Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1704-86-VІІ 
 
VІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документацій на 
капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральна в с. Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1705-86-VІІ 
 
VІІІ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Центральна, 2 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: депутата Бугіль О.І.. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 



Голосували: «за» - 15; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1706-86-VІІ 
 
ІХ питання: Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт тротуару по вулиці Центральна, 5 в селі Гора 
Бориспільського району Київської області.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 1; «утримались» - 1; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1707-86-VІІ 
 
Х питання: Про укладання прямого договору на будівництво бювету по 
вулиці Толстого.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1708-86-VІІ 
 
ХІ питання: Про укладання прямого договору на будівництво бювету по 
вулиці Лесі Українки.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1709-86-VІІ 
 
ХІІ питання: Про укладання прямого договору на обслуговування 
вуличного освітлення. 
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1710-86-VІІ 
 
ХІІІ питання: Про укладання прямого договору на капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул. Лісова.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1711-86-VІІ 
 
ХІV питання: Про укладання прямого договору на капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул. Центральна.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1712-86-VІІ 
 
ХV питання: Про укладання прямого договору на технічне обслуговування 
трансформаторних підстанцій.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1713-86-VІІ 
 
ХVІ питання: Про укладання прямого договору на виготовлення 
проектно-кошторисної документації по реконструкції Меморіального 
комплексу загиблим воїнам ВВВ.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1714-86-VІІ 
 
Технічно не присвоєно рішення №№ 1715-86-VІІ, 1716-86-VІІ, 1717-86-VІІ 
 
ХVІІ питання: Про укладання прямого договору по наданню 
консультаційних послуг.  
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1718-86-VІІ 
 
ХVІІІ питання: Виплата коштів згідно Програми підтримки УБД. 



Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1719-86-VІІ 
 
ХІХ питання: Внесення змін до Програми «Турбота». 
Слухали: секретаря ради  
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1720-86-VІІ 
 
ХХ питання: Виплата коштів згідно Програми «Турбота». 
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1721-86-VІІ 
 
ХХІ питання: Зміни до бюджету на 2020 рік. 
Слухали: голову бюджетної комісії Потоцького В.В. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1722-86-VІІ 
 
ХХІІ питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Кулінічу В.О.  
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1723-86-VІІ 
 
ХХІІІ питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Дравецькому В.В. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 



Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1724-86-VІІ 
 
ХХІV питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Лавренюк В.О. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1725-86-VІІ 
 
ХХV питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Кулініч М.В. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1726-86-VІІ 
 
ХХVІ питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Лавренюку О.П. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1727-86-VІІ 
 
ХХVІІ питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Королю Я.В. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1728-86-VІІ 
 
ХХVІІІ питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Матковській Н.О. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 



Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1729-86-VІІ 
 
ХХІХ питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Углєву І.О. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1730-86-VІІ 
 
ХХХ питання: Про відмова у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Лазаренку П.І. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1731-86-VІІ 
 
ХХХІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки яка перебуває у власності у гр. 
Омельчук О.І. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1732-86-VІІ 
 
ХХХІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Гавриченкову І.С. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1733-86-VІІ 
 
ХХХІІІ питання: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки яка перебуває у власності у ТОВ 
«ФІРМА «АГАТ ПЛЮС». 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 



Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 0; «проти» - 0; «утримались» - 12; «не брали участь в 
головуванні» - 5. 
За результатами голосування: Рішення прийнято 
 
ХХХІV питання: Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки гр. Міллер Л.О. 
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1734-86-VІІ 
 
ХХХV питання: Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування 
на умовах довгострокової оренди на 49 років.    
Слухали: голову земельної комісії Чайку В.П. 
Сільський голова:  після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 16 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1735-86-VІІ 
 
Різне: 
Обговорення розвитку населеного пункту щодо встановлення тротуару по 
вулиці Мічуріна. 
 
Сільський голова закрив засідання 86 сесії. 

 
 
 

Сільський голова                                                                                Р.М.Дмитрів 


