
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання пленарного засідання дев’яносто першої сесії Гірської сільської ради 
VІІ скликання 

 
від 29 травня 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 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1785-91-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 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1786-91-VІІ. 
 

Порядок денний 
 

1) Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота».  

2) Про виплату матеріальної допомоги згідно Програми соціального 
забезпечення та соціального захисту населення с. Гора «Турбота». 

3) Про внесення змін до Програми забезпечення проведення загально 
сільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят 
в с. Гора. 

4) Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення с. Гора «Добробут». 

5) Про виділення коштів на розробку проектно-кошторисної 
документації щодо будівництва каналізаційної насосної станції в селі Гора та 



напірних трубопроводів до напірних каналізаційних мереж села Щасливе 
Бориспільського району Київської області. 

6) 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 соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота».  
Слухали: Голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1787-91-VІІ.  
 
ІІ питання: Про виплату матеріальної допомоги згідно Програми 
соціального забезпечення та соціального захисту населення с. Гора 
«Турбота».  
Слухали: Голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1788-91-VІІ.  
 
ІІІ питання: Про внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення с. Гора «Добробут».  
Слухали: Голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1789-91-VІІ.  
 
ІV питання: Про внесення змін до Програми забезпечення проведення 
загально сільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і 
місцевих свят в с. Гора.  
Слухали: Голову бюджетної комісії. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання. 
(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 № 1790-91-VІІ.  
 
V питання: Про виділення коштів на розробку проектно-кошторисної 
документації щодо будівництва каналізаційної насосної станції в селі Гора 



та напірних трубопроводів до напірних каналізаційних мереж села 
Щасливе Бориспільського району Київської області.  
Слухали: сільського голову. 
Сільський голова: після обговорення (в обговоренні брали участь: житель ЖК 
«Кантрі Хаус», депутат Карасевич О.В. та сільський голова)  виніс на 
голосування дане питання. 
(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 № 1791-91-VІІ.  
 
VІ 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. 
Під час обговорення депутат Карасевич наголосив що попереднім рішенням 
проголосовано виділення коштів на розробку ПКД в сумі 210 000,00 грн., а 
пропозиція голови виділити 350 000,00 грн., після чого сільський голова 
попросив підтримати подану пропозицію та переголосувати попередньо 
прийняте рішення. 
Сільський голова: виніс на переголосування питання щодо виділення коштів 
на розробку ПКД щодо будівництва каналізаційної насосної станції в селі Гора 
та напірних трубопроводів до напірних каналізаційних мереж села Щасливе 
Бориспільського району Київської області. 
(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 № 1791-91-VІІ.  
Сільський голова: після обговорення пропозицій щодо змін до бюджету виніс 
на голосування. 
(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 № 1792-91-VІІ.  
 
В різному голова навів статистику голосувань питань, які стосуються 
будівництва нової школи, чим наголосив що даним питанням опікуються не 
лише члени ГО «Громада Гори», весь депутатський корпус (які є 
представниками мешканців села) та сільський голова. 
 
Сільський голова оголосив пленарне засідання 91 сесії закритим 
 
Сільський голова                                                                         Р.М.Дмитрів 
 
(Відео даного засідання можливо переглянути на каналі youtube Гірської сільської ради.) 


