
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання пленарного засідання дев’яностої сесії Гірської сільської ради VІІ 
скликання 

 
від 28 березня 2020 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 13 
Відсутні – 8 
 

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 № 1776-90-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 № 1777-90-VІІ. 
 

Порядок денний 
1) Повторний розгляд рішення від 19.03.2020 року № 1758-89-VІІ «Про 

укладання прямого договору по освітленню вулиці Садова» 
2) Затвердження Програми запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, оперативного 
реагування Гірської сільської ради на 2020-2022 роки. 

3) Про надання субвенції Гірській АЗПСМ. 
4) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 

року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської ради». 
5) Про внесення змін до Програми «Турбота». 
6) Про укладання прямої угоди по освітленню вулиці Садова. 
7) Про затвердження ПКД по капремонту системи зливної каналізації по 

вул. Грушевського, 16. 



8) Про затвердження ПКД по капремонту системи зливної каналізації по 
вул. Грушевського, 35. 
 

І питання: Повторний розгляд рішення від 19.03.2020 року № 1758-89-
VІІ «Про укладання прямого договору по освітленню вулиці Садова». 
Слухали: Сільського голову щодо ветування рішення та винесення даного 
питання на повторний розгляд даного питання. 
Сільський голова: виніс на голосування повторно питання щодо заключення 
прямого договору по освітленню вулиці Садова». 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято.  
 
ІІ питання: Затвердження Програми запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
оперативного реагування Гірської сільської ради на 2020-2022 роки. 
Слухали: сільського голову щодо необхідності затвердження даної програми. 
Сільський голова після обговорення даної Програми та пропозицій щодо 
розподілення коштів згідно додатку № 1 до даної Програми виніс на 
голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1778-90-VІІ. 
 
ІІІ питання: Про надання субвенції Гірській АЗПСМ. 
Слухали: сільського голову щодо звернення з проханням  надати субвенцію з 
метою безперебійного забезпечення медперсоналу амбулаторій всім 
необхідним на період карантину. 
Сільський голова після обговорення виніс на голосування питання щодо 
виділення субвенції в розмірі 100 000,00 грн. (Сто тисяч грн.). 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1779-90-VІІ. 
 
ІV питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
30.12.2019 року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської 
ради». 
Слухали: секретаря ради. 
Сільський голова після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 1780-90-VІІ. 
 
V питання: Про внесення змін до Програми «Турбота». 
Слухали: сільського голову щодо необхідності внести зміни до Програми 
«Турбота». 
Сільський голова після обговорення запропонованих змін до даної Програми 
та пропозицій щодо погодження списків на виплату коштів з бюджетною 
комісією виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1781-90-VІІ. 
 
VІ питання: Про укладання прямої угоди по освітленню вулиці Садова. 
Слухали: депутата Ничик О.О. та Кульчицького О.В. 
Сільський голова після обговорення даного питання оголосив голосування по 
даному питанню. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1782-90-VІІ. 
 
VІІ питання: Про затвердження ПКД по капремонту системи зливної 
каналізації по вул. Грушевського, 16. 
Слухали: сільського голову щодо необхідності затвердження проектно-
кошторисної документації. 
Сільський голова виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1783-90-VІІ. 
 
VІІІ питання: Про затвердження ПКД по капремонту системи зливної 
каналізації по вул. Грушевського, 35. 
Слухали: сільського голову щодо необхідності затвердження проектно-
кошторисної документації. 
Сільський голова виніс на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 11; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
Депутат Василь Потоцький попросив слово після оголошення результату, 
роз’яснивши проблему водовідведення по вулиці Грушевського запропонував 
поставити на повторне голосування. 
(в повторному голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 



Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування (повторно): Прийнято рішення № 1784-90-VІІ. 
 
Різне  
- Кульчицький О.В. доповів про проблему щодо підпалів стихійного 
сміттєзвалища та території старої ферми: чому так сталось і що саме апарат 
сільської ради робить для вирішення даної ситуації? 
Слухали сільського голову та депутатів. Кульчицький О.В. запропонував 
вивчити питання здачі ограніки в Бориспіль. 
    

 
Сільський голова                                                                         Р.М.Дмитрів 
 
(Відео даного засідання можливо переглянути на каналі youtube Гірської сільської ради.) 

 


