
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

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

 
від 19 березня 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» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1740-89-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» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1741-89-VІІ. 
 

Порядок денний 
1) Про передачу у власність (приватизацію) квартири (Кудря В.М.) та 

кімнати в гуртожитку (Михайлову О.М.). 
2) Про виплату матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота». 
3) Виплата коштів згідно Програми розвитку фізичної культури та 

спорту. 
4) Зміни до Програми «Добробут». 
5) Внесення змін до штатного розпису. 
6) Внесення змін до рішення ради від 04.12.2019 року № 1638-84-VІІ. 
7) Затвердження проектно-кошторисних документацій та заключення 

прямих угод по капітальному ремонту вулиці Центральна. 
8) Про заключення прямої угоди на поточний ремонт освітлення вулиці 

Жовтнева. 



9) Про уповноваження працівників Гірської сільської ради брати участь 
на умовах само представництва в судах. 

10) Про погодження Меморандуму про співпрацю між Гірською 
сільською радою та ДП «МА «Бориспіль» 

11) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 
року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської ради». 

12) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
(Лавринюк О.П., Єгоров О.В., Єгорова А.О., Українець Т.І., Дравецький В.В., 
Лавренюк О.П., Лавренюк В.О., Корнієнко Т.О., Корнієнку О.О., Драгірук 
Х.М., Шостік Г.І., Старик М.З.) 

13) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земділянки (ТОВ «ФІРМА «АГАТ ПЛЮС», Денисенко К., 
Мельник Л.П., Пікуліній А.І., Єраносяну П.О.) 
 
І питання: Про передачу у власність (приватизацію) квартири гр. Кудря 
В.М.  
Слухали: Секретаря ради щодо звернення гр. Кудрі В.М. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про передачу у власність 
(приватизацію) квартири гр. Кудрі В.М. 
(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 № 1742-89-VІІ. 
 
ІІ питання: Про передачу у власність (приватизацію) кімнати в 
гуртожитку гр. Михайлову О.М. 
Слухали: Секретаря ради щодо звернення гр. Михайлова О.М. 
Сільський голова: виніс на голосування питання про передачу у власність 
(приватизацію) кімнати в гуртожитку гр. Михайлову О.М. 
(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 № 1743-89-VІІ. 
 
ІІІ питання: Про виплату матеріальної допомоги згідно Програми 
«Турбота». 
Слухали: голову бюджетної комісії щодо звернення мешканців села щодо 
виплат матеріальної допомоги згідно програми «Турбота». 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо виплати згідно 
Програми «Турбота» 
(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 № 1744-89-VІІ. 
 



ІV питання: Виплата коштів згідно Програми розвитку фізичної культури 
та спорту. 
Слухали: секретаря ради щодо виплати коштів вдові Ярмака Вадима 
Володимировича. 
Сільський голова: виніс на голосування питання виплати коштів згідно 
Програми розвитку спорту 
(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 № 1745-89-VІІ. 
 
V питання: Зміни до Програми «Добробут». 
Слухали: голову бюджетної комісії щодо пропозицій внесення змін до 
Програми «Добробут»  
Сільський голова: виніс на голосування питання виплати коштів згідно 
Програми розвитку спорту 
(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 № 1746-89-VІІ. 
 
VІ питання: Внесення змін до штатного розпису. 
Слухали: секретаря ради щодо внесення змін до штатного розпису 
Сільський голова: виніс на голосування питання щодо змін до штатного 
розпису. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 8; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
VІІ питання: Внесення змін до рішення ради від 04.12.2019 року № 1638-84-
VІІ. 
Слухали: секретаря ради щодо необхідності внесення змін до даного рішення. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1747-89-VІІ. 
 
VІІІ питання: Затвердження проектно-кошторисних документацій та 
заключення прямих угод по капітальному ремонту вулиці Центральна. 
Слухали: секретаря ради та сільського голову щодо затвердження проектно-
кошторисної документації карманів по вулиці Центральна та надання дозволу 
на заключення прямої угоди з компанією ПрАТ «Броварське ШБУ № 50» 



(компанія, яка виграла тендер на виконання робіт по капітальному ремонту 
вулиці Центральна). 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування питання 
затвердження проектно-кошторисної документації (вісім об’єктів по черзі)  
(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 № 1748-89-VІІ. (об’єкт № 1) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1749-89-VІІ. (об’єкт № 2) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1750-89-VІІ. (об’єкт № 3) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1751-89-VІІ. (об’єкт № 4) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1752-89-VІІ. (об’єкт № 5) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1753-89-VІІ. (об’єкт № 6) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1754-89-VІІ. (об’єкт № 7) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1755-89-VІІ. (об’єкт № 8) 
 
ІХ питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
30.12.2019 року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської 
ради». 
Слухали: сільського голову. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1756-89-VІІ. 
 
Х питання: Про заключення прямої угоди на поточний ремонт освітлення 
вулиці Жовтнева. 
Слухали: секретаря ради щодо виконання робіт та заключення прямої угоди. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1757-89-VІІ. 
 
ХІ питання: Про заключення прямої угоди на поточний ремонт освітлення 
вулиці Садова.  
Слухали: Ничик О.О. щодо виконання робіт та заключення прямої угоди. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1758-89-VІІ. 
 
ХІІ питання: Про уповноваження працівників Гірської сільської ради 
брати участь на умовах само представництва в судах. 
Слухали: начальника юридичного відділу щодо необхідності прийняття даного 
рішення. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1759-89-VІІ. 
 
ХІІІ питання: Про погодження Меморандуму про співпрацю між Гірською 
сільською радою та ДП «МА «Бориспіль». 
Слухали: начальника юридичного відділу щодо необхідності прийняття даного 
рішення. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1760-89-VІІ. 
 
ХІV питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Лавринюк О.П.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1761-89-VІІ. 
 
ХV питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Єгоров О.В. 
Слухали: голову земельної комісії. 



Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1762-89-VІІ. 
 
ХVІ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Єгорова А.О.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1763-89-VІІ. 
 
ХVІІ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Українець Т.І.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1764-89-VІІ. 
 
ХVІІІ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Дравецький В.В.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1765-89-VІІ. 
 
ХІХ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Лавринюк О.П.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1766-89-VІІ. 
 
ХХ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Лавринюк В.О.  
Слухали: голову земельної комісії. 



Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1767-89-VІІ. 
 
ХХІ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Корнієнко Т.О.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1768-89-VІІ. 
 
ХХІІ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Корнієнку О.О.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1769-89-VІІ. 
 
ХХІІІ питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Драгірук Х.М.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1770-89-VІІ. 
 
ХХІV питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Шостік Г.І.  
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1771-89-VІІ. 
 
ХХV питання: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою Старик М.З.  
Слухали: голову земельної комісії. 



Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1772-89-VІІ. 
 
ХХVІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки ТОВ «ФІРМА «АГАТ ПЛЮС». 
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 4; «проти» - 0; «утримались» - 11; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХVІІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки Денисенко К. 
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1773-89-VІІ. 
 
ХХVІІІ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок Мельник Л.П. 
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 4. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1774-89-VІІ. 
 
ХХІХ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки Пікуліній А.І. 
Слухали: голову земельної комісії. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 8; «не брали участь в 
головуванні» - 3. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ХХХ питання: Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки Єраносяну П.О. 
Слухали: голову земельної комісії. 



Сільський голова: виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1775-89-VІІ. 
 
 
Сільський голова                                                                         Р.М.Дмитрів 
 
(Відео даного засідання можливо переглянути на каналі youtube Гірської сільської ради.) 

 


