
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 
П Р О Т О К О Л 

Засідання виконавчого комітету 
 

від 22 квітня 2020 року                                                                          с. Гора                                           
Присутніх членів виконавчого комітету – 5 
Відсутні – 4 

 
Засідання відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 

 
Головуючий запропонував внести зміни до порядку денного, а саме: 
Виключити з порядку денного питання: 

- Про погодження робочого проекту «реконструкція лінії Л-3, ТП-1878 для 
приєднання до електричних мереж електроустановок складського приміщення з 
будівельними струмоприймачами Білик О.М. 

- Про погодження робочого проекту «реконструкція лінії Л-1, ТП-1180 для 
приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального 
житлового будинку Демченко О.В. по вул. Калинова 

 
Включити в порядок денний питання: 

- Про затвердження заходів двомісячника благоустрою населеного пункту 
- Про затвердження календарного плану спортивно-масових заходів в селі 

Гора на 2020 рік 
- Про затвердження звітів тренерів та виплата заохочень 
- Про розгляд звіту відповідальної особи за розвиток спорту та виплата 

заохочень 
- Про затвердження складу секції танцювального колективу L’S Dance та її 

тренера 
- Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 

військово-патріотичного виховання 
- Про надання дозволу Ананьєву Ю.О. на розміщення ТС для здійснення 

підприємницької діяльності по вул. Центральна, 2 
- Про надання дозволу Мазуру Г.І. на розміщення ТС по вул. Калинова, 3 

(в голосуванні приймає участь 5 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 25  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання від 22.04.2020 року 
 

1. Затвердження плану виконавчого комітету Гірської сільської ради. 
2. Про присвоєння поштової адреси (Чорновола-Пушкіна). 



3. Про розгляд питання погодження об’єктів електроенергетики на 
території Гірської сільської ради (реконструкція Л-1, ТП-1846 для приєднання 
до електричних мереж житлового будинку. 

4. Надання дозволу на порушення благоустрою ТОВ «БК «ЕНЕОГО 
МОНТАЖ». 

5. Про присвоєння поштової адреси (Ярмак, Онищенко) 
6. Про затвердження заходів двомісячника благоустрою населеного пункту 
7. Про затвердження календарного плану спортивно-масових заходів в селі 

Гора на 2020 рік 
8. Про затвердження звітів тренерів та виплата заохочень 
9. Про розгляд звіту відповідальної особи за розвиток спорту та виплата 

заохочень 
10. Про затвердження складу секції танцювального колективу L’S Dance та 

її тренера 
11. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 

військово-патріотичного виховання 
12. Про надання дозволу Ананьєву Ю.О. на розміщення ТС для здійснення 

підприємницької діяльності по вул. Центральна, 2 
13. Про надання дозволу Мазуру Г.І. на розміщення ТС по вул. Калинова, 3 
14. Різне: 

1) Про проект будівництва пожежного поста 
2) Про проект будівництва бювету по вул. Центральна 
3) Про перекриття виходу зі школи на вулицю Шкільна 
4) Про виплати згідно Програм за 2020 рік 
5) Про дотримання Положення про кладовище 
6) Про дотримання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 
7) Про розгляд звернень громадян 
8) Про виконання бюджету 
9) Про використання автомобіля ВАЗ 2107 
10) Про омолодження дерев по вул. Мічуріна  
 

І питання: Про розгляд питання погодження об’єктів електроенергетики 
на території Гірської сільської ради (реконструкція Л-1, ТП-1846 для 
приєднання до електричних мереж житлового будинку. 
Слухали: сільського голову та членів виконавчого комітету. Чайка А.С. зробив 
зауваження щодо відсутності підпису в документації проекту  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
Голова запропонував зробити перерву для виїзду житлово-земельної комісії 
щоб скласти акти фактичного проживання в кімнатах №№ 4 та 18 гуртожитку 
по вулиці Науки, 1б. 
 



Розпочато засідання виконавчого комітету після перерви. 
 
Сільський голова поставив на переголосування І питання після повторного 
обговорення  
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 26 
 
ІІ питання: Надання дозволу на порушення благоустрою ТОВ «БК 
«ЕНЕОГО МОНТАЖ». 
Слухали: сільського голову та членів виконавчого комітету.  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 27 
 
ІІІ питання: Затвердження плану виконавчого комітету Гірської сільської 
ради. 
Слухали: сільського голову та членів виконавчого комітету.  
Сільський голова після обговорення та внесення правок в проект рішення 
запропонованих Яременком С.В. та Дідком О.О. поставив на голосування дане 
питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 28 
 
ІV питання: Про присвоєння поштової адреси (Чорновола-Пушкіна). 
Слухали: сільського голову та членів виконавчого комітету.  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
V питання: Про присвоєння поштової адреси (Ярмак, Онищенко). 
Слухали: сільського голову, начальника юридичного відділу та членів 
виконавчого комітету, вирішили дане питання відкласти на доопрацювання.  
 
VІ питання: Про затвердження заходів двомісячника благоустрою 
населеного пункту.  
Слухали: Шершень Л.Ф.  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 



VІІ питання: Про затвердження календарного плану спортивно-масових 
заходів в селі Гора на 2020 рік  
Слухали: Шершень Л.Ф.  
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 29 
 
VІІІ питання: Про затвердження звітів тренерів та виплата заохочень 
Слухали: Шершень Л.Ф.  
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 30 
 
ІХ питання: Про розгляд звіту відповідальної особи за розвиток спорту та 
виплата заохочень  
Слухали: Шершень Л.Ф. 
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 31 
 
Х питання: Про затвердження складу секції танцювального колективу L’S 
Dance та її тренера  
Слухали: Шершень Л.Ф.  
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 32 
 
ХІ питання: Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, 
спорту та військово-патріотичного виховання  
Слухали: Шершень Л.Ф. 
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 33 
 
ХІІ питання: Про надання дозволу Ананьєву Ю.О. на розміщення ТС для 
здійснення підприємницької діяльності по вул. Центральна, 2 
Слухали: Шершень Л.Ф. та Степаненко Є.М. 
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 



За результатами голосування: Прийнято рішення № 34 
 
ХІІІ питання: Про надання дозволу Мазуру Г.І. на розміщення ТС по вул. 
Калинова, 3  
Слухали: Шершень Л.Ф.  
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 35 
 
Різне:  
В різному розглянуто питання: 
- Про виконання бюджету 
- Про омолодження дерев по вул. Мічуріна. 
  
Після погодження з членами виконавчого комітету сільський голова оголосив 
про перерву в засіданні до 05 травня 2020 року на 16 годину. 
 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


