
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання пленарного засідання вісімдесят восьмої сесії Гірської сільської ради 
VІІ скликання 

 
від 10 березня 2020 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 14 
Відсутні – 7 
 

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» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1736-88-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 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1737-88-VІІ. 
 

Порядок денний 
1) Про внесення змін до Програми «Турбота». 
2) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 

року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської ради». 
 
І питання: Про внесення змін до Програми «Турбота».  
Слухали: Сільського голову щодо пропозиції внесення змін до Програми та 
прийняття рішення щодо виплати коштів на лікування Тименка Валерія, який 
постраждав в наслідок ДТП та знаходиться на лікуванні в відділенні 
інтенсивної терапії. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання про 
внесення змін до Програми та виплати коштів в розмірі 100 000,00 грн. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 



Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1738-88-VІІ. 
 
ІІ питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
30.12.2019 року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської 
ради». 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо внесення змін до 
бюджету. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 14 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1739-88-VІІ. 
 
Сільський голова закрив засідання. 
 
Сільський голова                                                                         Р.М.Дмитрів 
 
(Відео даного засідання можливо переглянути на каналі youtube Гірської сільської ради.) 

 


