
 
 

УКРАЇНА 
Г І Р С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 

Бориспільського району 
Київськоїобласті 

 
ПРОТОКОЛ №1 

засідання постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного 

розвитку. 
від 22.01.2020р. 08:30      зал    с. Гора, вул. Центральна, 5  
Голова засідання: В.В. Потоцький. 
Секретар: 
Присутні члени комісії: 
С.В.Верозуб., Б.І.Андрієвський.,О.П.Ковалевський. 
 Запрошені: 
Голова Гірської сільської ради – Р.М.Дмитрів. 
Головний бухгалтер Гірськоїсільської ради-Л.В.Баркова. 
Начальник юр -відділу Гірськоїсільської ради – Є.М.Степаненко. 
Інспектор з благоустрою Гірськоїсільської ради -  О.Д. Карпенко.  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Про затвердження порядку денного. 
 
СЛУХАЛИ: 

Інформацію щодо порядку денного засідання постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного 

розвитку. 
депутатів сьомого скликання Гірської сільської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
В.В. Потоцький.- з інформацією щодо порядку денного. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити запропонований порядок денний а саме: 
 

1. Звіт за 2019рік. 
2. Виділення коштів згідно ПКД по реконструкції будиночків під потреби 

спортивного комплексу по вул. Шкільній. -902 105.00грн. 
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3. Виділення коштів щодо капітального ремонту ДНЗ «Берізка» згідно 
ПКД.- 1 800 000грн. 

4. Заключення прямої угоди по реконструкції будиночків під потреби 
спортивного комплексу по вул. Шкільній. з «ПРАЙМДОРБУТ». Згідно 
прийнятого радою рішення. 

5. Виділення коштів згідно ПКД будівництво бювету по вул .Л. Українки – 
1 500 000грн. 

6. Виділення коштів згідно ПКД будівництво бювету по вул .Толстого – 
1 500 000грн. 

7. Заключення прямої угоди на будівництво бювету по вул .Л. Українки –
згідно ПКД. з «ПРАЙМДОРБУТ». 

8. Заключення прямої угоди на будівництво бювету по вул .Толстого –
згідно ПКД. з «ПРАЙМДОРБУТ» 

9. Виділення коштів на замовлення ПКД по реконструкції  ТП- 971 – 
42 000грн. 

10. Затвердження кошторису на капітальний ремонт освітлення по 
вул.Центральна-160 000грн. 

11. Затвердження кошторису на капітальний ремонт освітлення по 
вул.Лісова-155 500грн. 

12. Заключення прямої угоди на капітальний ремонт освітлення по вул. 
Центральна згідно кошторисної документації з ФОП Закомірний. 

13. Заключення прямої угоди на капітальний ремонт освітлення по вул. 
Лісова згідно кошторисної документації з ФОП Закомірний. 

14. Виділення коштів на виготовлення ПКД по реконструкції пам’ятника – 
150 000грн. 

15. Заключення прямої угоди на виготовлення ПКД по реконструкції 
пам’ятника з ПП «Раціоналізатор». 

16. Виділення коштів на оплату ПКД  по Пож - Посту в с. Гора – 
300 000грн. 

17. Виділення коштів на обслуговування світлофорів в с. Гора – 49 000грн. 
18. Надання субвенції на закупку бутильованої води для Гірської ЗОШ.- 

30 000грн. 
19. Надання субвенції на закупку бутильованої води для ДНЗ «Берізка».- 

30 000грн. 
20. Надання субвенції на поточний ремонт кабінету трудового навчання 

Гірській ЗОШ згідно кошторисної документації- 199 755грн. 
21. Надання субвенції на поточний ремонт кабінету інформатики Гірській 

ЗОШ згідно кошторисної документації- 199 865грн. 
22. Виділення коштів на обслуговування вуличного освітлення в с. Гора – 

190 000грн. 
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23. Заключення прямої угоди на обслуговування вуличного освітлення в с. 
Гора з КП «Горянин» 

24. Виділення коштів на обслуговування ТП в с. Гора котрі стоять на 
балансі Гірської сільської ради. – 50 000грн. 

25. Заключення прямої угоди на обслуговування ТП в с. Гора котрі стоять 
на балансі Гірської сільської ради. з  КП «Горянин». 

26. Виділення коштів на ремонт ТП – (8-Березня)- 290 000грн. 
27. Виділення коштів на КП Горянин (послуги перевезення) – 49 000грн. 
28. Виділення коштів на «Вісник Гори» - 100 000грн. 
29. Виділення коштів на закупівлю штучних перехожих для встановлення 

на пішохідних переходах в с. Гора. – 58 200грн. 
30. Виділення коштів на послуги благоустрою та утримання зелених 

насаджень в с. Гора -1 600 000грн. 
31. Виділення коштів на закупівлю комп’ютерної техніки для Гірської 

сільської ради згідно кошторису – 60 701,10грн. 
32. Виділення коштів на консультаційні послуги – 100 000грн. 
33. Заключення прямої угоди по наданню консультаційних послуг з ФОП 

Міщенко Р.М. 
34. Затвердження кошторису на поточний ремонт ТП-1269 вул. Яблунева в 

с. Гора -28 821,95грн. 
35. Затвердження кошторису на поточний ремонт ТП-……на перехресті 

вул. Польова та вул. Чубинського в с. Гора -37 783,71грн. 
36. Затвердження кошторису на поточний ремонт ТП-1159 вул. 

Чубинського в с. Гора -32 254,89грн. 
37. Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інфраструктури 

на території Гірської сільської ради. 
38. Виділення коштів на друковану продукцію (еколого просвітницька 

робота) – 49 000грн. 
39. Виділення коштів на утилізацію небезпечних відходів – 49 000грн. 
40. Виділення коштів для виплати за 2019рік згідно програми « АТО» 

1.Січкар С.М.   2.Драгірук М.Д. 
41. Виділення коштів для компенсації за проїзд педагогічним працівникам 

Гірського ЗДО «Берізка» за 2019рік.- 19 227грн. 
42. Виділення коштів на закупівлю слухового апарату для жителя с.Гора  

Шостіка Петра Кузьмовича. Закупівлю провести згідно програми 
«Турбота»( внести зміни в програму «Турбота») 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –4 , "проти" –0  , "утрималися" –0 . 
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Розгляд питань згідно проголосованного порядку денного: 
 
1. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 

Затвердження звіту за 2019рік Гірської сільської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати раді  затвердити звіт за 2019рік Гірської сільської ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" –4 . "проти" – 0 . "утрималися" –0.  
2. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів згідно ПКД по реконструкції будиночків під потреби 
спортивного комплексу по вул. Шкільній. -902 105.00грн. 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти згідно ПКД по реконструкції будиночків 
під потреби спортивного комплексу по вул. Шкільній. -902 105.00грн. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
"За"–4.  "проти"–0 .  "утрималися"- 0. 
 
3. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
     Виділення коштів щодо капітального ремонту ДНЗ «Берізка» згідно ПКД.- 
1 800 000грн. 

 ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб.,О.П.Ковалевький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти щодо капітального ремонту ДНЗ 
«Берізка» згідно ПКД.- 1 800 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" –4 . "проти" –0 . "утрималися" –0 . 
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4. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Заключення прямої угоди по реконструкції будиночків під потреби 
спортивного комплексу по вул. Шкільній. з «ПРАЙМДОРБУТ». Згідно 
прийнятого радою рішення. 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді заключити пряму угоду по реконструкції будиночків під 
потреби спортивного комплексу по вул. Шкільній. з «ПРАЙМДОРБУТ». 
Згідно прийнятого радою рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" – 4 . "проти" –0 . "утрималися" –0 . 
 
5. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів згідно ПКД будівництво бювету по вул .Л. Українки – 
1 500 000грн. 
 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти згідно ПКД будівництво бювету по вул 
.Л. Українки – 1 500 000грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" –4 . "проти" –0 . "утрималися" – 0 . 
 
6. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо : 
Виділення коштів згідно ПКД будівництво бювету по вул .Толстого – 
1 500 000грн. 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти згідно ПКД будівництво бювету по вул 
.Толстого – 1 500 000грн. 
ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –4. "проти" – 0 . "утрималися" –0. 
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7. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Заключення прямої угоди на будівництво бювету по вул .Л. Українки –згідно 
ПКД. з «ПРАЙМДОРБУТ». 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді заключити пряму угоду на будівництво бювету по вул .Л. 
Українки –згідно ПКД. з «ПРАЙМДОРБУТ». 

 ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" – 4 . "проти" –0."утрималися" –0 . 
 
8. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Заключення прямої угоди на будівництво бювету по вул .Толстого –згідно 
ПКД. з «ПРАЙМДОРБУТ» 

 ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.Б.І.Андрієвський.,С.В.Верозуб. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді заключити пряму угоду на будівництво бювету по вул 
.Толстого –згідно ПКД. з «ПРАЙМДОРБУТ» 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –4 , "проти" –0   , "утрималися" – 0 . 
 
9. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на замовлення ПКД по реконструкції  ТП- 971 – 42 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти на замовлення ПКД по реконструкції  
ТП- 971 – 42 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" –0   . "утрималися" –0 . 
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10. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження кошторису на капітальний ремонт освітлення по 
вул.Центральна-160 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді затвердити кошторис на капітальний ремонт 
освітлення по вул.Центральна-160 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –4  . "проти" –0  . "утрималися" – 0. 
 
11. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження кошторису на капітальний ремонт освітлення по 
вул.Центральна-160 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.Р.М.Дмитрів. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді затвердити кошторис на капітальний ремонт освітлення 
по вул.Центральна-160 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
 

12. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Заключення прямої угоди на капітальний ремонт освітлення по вул. 
Центральна згідно кошторисної документації з ФОП Закомірний. 
 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді заключити пряму угоду на капітальний ремонт 
освітлення по вул. Центральна згідно кошторисної документації з ФОП 
Закомірний. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
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13. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Заключення прямої угоди на капітальний ремонт освітлення по вул. Лісова 
згідно кошторисної документації з ФОП Закомірний. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді заключити пряму угоду на капітальний ремонт 
освітлення по вул. Лісова згідно кошторисної документації з ФОП 
Закомірний. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
14. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на виготовлення ПКД по реконструкції пам’ятника – 
150 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на виготовлення ПКД по реконструкції 
пам’ятника – 150 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
15. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Заключення прямої угоди на виготовлення ПКД по реконструкції пам’ятника 
з ПП «Раціоналізатор». 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді заключити пряму угоду на виготовлення ПКД по 
реконструкції пам’ятника з ПП «Раціоналізатор». 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
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16. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на оплату ПКД  по Пож - Посту в с. Гора – 300 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на оплату ПКД  по Пож - Посту в с. Гора 
– 300 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
17. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на обслуговування світлофорів в с. Гора – 49 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на обслуговування світлофорів в с. Гора 
– 49 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
18. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Надання субвенції на закупку бутильованої води для Гірської ЗОШ.- 
30 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді надати субвенцію на закупку бутильованої води для 
Гірської ЗОШ.- 30 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
19. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Надання субвенції на закупку бутильованої води для ДНЗ «Берізка».- 
30 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
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ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді надати субвенцію на закупку бутильованої води для ДНЗ 
«Берізка».- 30 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
 
20. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Надання субвенції на поточний ремонт кабінету трудового навчання Гірській 
ЗОШ згідно кошторисної документації- 199 755грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 

 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді питання  щодо надання субвенції на поточний ремонт 
кабінету трудового навчання Гірській ЗОШ згідно кошторисної документації- 
199 755грн.-винести на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
21. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Надання субвенції на поточний ремонт кабінету інформатики Гірській ЗОШ 
згідно кошторисної документації- 199 865грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді питання щодо надання субвенції на поточний ремонт 
кабінету інформатики Гірській ЗОШ згідно кошторисної документації- 
199 865грн.- винести на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
22. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на обслуговування вуличного освітлення в с. Гора – 
190 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
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 Рекомендувати раді виділити кошти на обслуговування вуличного освітлення 
в с. Гора – 190 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
23. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Заключення прямої угоди на обслуговування вуличного освітлення в с. Гора з 
КП «Горянин» 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді заключити пряму угоду на обслуговування вуличного 
освітлення в с. Гора з КП «Горянин» 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
24. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на обслуговування ТП в с. Гора котрі стоять на балансі 
Гірської сільської ради. – 50 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на обслуговування ТП в с. Гора котрі 
стоять на балансі Гірської сільської ради. – 50 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
25. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Заключення прямої угоди на обслуговування ТП в с. Гора котрі стоять на 
балансі Гірської сільської ради. з  КП «Горянин». 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді заключити пряму угоду на обслуговування ТП в с. Гора 
котрі стоять на балансі Гірської сільської ради. з  КП «Горянин». 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
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26. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на ремонт ТП – (8-Березня)- 290 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді питання про виділення коштів на ремонт ТП – (8-
Березня)- 290 000грн. – на розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
 
27. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на КП Горянин (послуги перевезення) – 49 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на КП Горянин (послуги перевезення) – 
49 000грн.(згідно акту виконаних робіт). 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
28. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на «Вісник Гори» - 100 000грн 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на «Вісник Гори» - 100 000грн.для 
інформування жителів с.Гора. 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
29. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на закупівлю штучних перехожих для встановлення на 
пішохідних переходах в с. Гора. – 58 200грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський. 
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ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на закупівлю штучних перехожих для 
встановлення на пішохідних переходах в с. Гора. – 58 200грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
30. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на послуги благоустрою та утримання зелених насаджень 
в с. Гора -1 600 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на послуги благоустрою та утримання 
зелених насаджень в с. Гора -1 600 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
31. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на закупівлю комп’ютерної техніки для Гірської сільської 
ради згідно кошторисів – 60 701,10грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,С.В.Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на закупівлю комп’ютерної техніки для 
Гірської сільської ради згідно кошторисів – 60 701,10грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
32. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на консультаційні послуги – 100 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,С.В.Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на  консультаційні послуги – 
100 000грн. 

 



 14 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
33. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Заключення прямої угоди по наданню консультаційних послуг з ФОП 
Міщенко Р.М. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,С.В.Верозуб. 

 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді заключити пряму угоду по наданню консультаційних 
послуг з ФОП Міщенко Р.М. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
34. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Затвердження кошторису на поточний ремонт ТП-1269 вул. Яблунева в с. 
Гора -28 821,95грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,С.В.Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді затвердити кошторис на поточний ремонт ТП-1269 вул. 
Яблунева в с. Гора -28 821,95грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
35. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження кошторису на поточний ремонт ТП-……на перехресті вул. 
Польова та вул. Чубинського в с. Гора -37 783,71грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,С.В.Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді затвердити кошторис на поточний ремонт ТП-……на 
перехресті вул. Польова та вул. Чубинського в с. Гора -37 783,71грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
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36. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Затвердження кошторису на поточний ремонт ТП-1159 вул. Чубинського в с. 
Гора -32 254,89грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,С.В.Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді затвердити кошторис на поточний ремонт ТП-1159 вул. 
Чубинського в с. Гора -32 254,89грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
37. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інфраструктури на 
території Гірської сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.П.Ковалевський.,С.В.Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді внести зміни в прийняте радою рішення про пайову 
участь замовників у створенні та розвитку інфраструктури на території 
Гірської сільської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
38. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на друковану продукцію (еколого просвітницька робота) – 
49 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.,О.Д.Карпенко. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на друковану продукцію (еколого 
просвітницька робота) – 49 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
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39. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на утилізацію небезпечних відходів – 49 000грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський., С.В. Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на утилізацію небезпечних відходів – 
49 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
40. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів для виплати за 2019рік згідно програми « АТО» 1.Січкар 
С.М.   2.Драгірук М.Д. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський., С.В. Верозуб. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти для виплати за 2019рік згідно програми   
« АТО» 1.Січкар С.М.   2.Драгірук М.Д. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
41. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів для компенсації за проїзд педагогічним працівникам 
Гірського ЗДО «Берізка» за 2019рік.- 19 227грн. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський., С.В. Верозуб. 

 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти для компенсації за проїзд педагогічним 
працівникам Гірського ЗДО «Берізка» за 2019рік.- 19 227грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
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42. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на закупівлю слухового апарату для жителя с.Гора  
Шостіка Петра Кузьмовича. Закупівлю провести згідно програми «Турбота»    
( внести зміни в програму «Турбота») 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.П. Ковалевський., С.В. Верозуб. 

 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді виділити кошти на закупівлю слухового апарату для 
жителя с.Гора  Шостіка Петра Кузьмовича. Закупівлю провести згідно 
програми «Турбота»    ( внести зміни в програму «Турбота»). 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4 . "проти" – 0 . "утрималися" – 0. 
 
Голова комісії   _____________ В.В. Потоцький. 
 
Секретар комісії ____________    
 
 Члени комісії _____________   С.В. Верозуб. 
 
                                                     _____________  Б.І. Анрієвський. 
 
                                                     _____________  О.П. Ковалевський. 


