
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

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

 
від 29 червня 2020 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх депутатів на сесії – 13 
Відсутні – 8 
 

Сесію відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 
Після обговорення питань, які висвітлені згідно розпорядження підписаного 
сільським головою та вказані в депутатському зверненні, дійшли згоди щодо 
розгляду питань поданих в зверненні та оголосити перерву в пленарному 
засіданні 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 № 1838-93-VІІ. 
 
Заслухавши пропозиції по внесенню змін до порядку денного сільський голова 
виніс на голосування пропозицію депутата Карасевича О.В. щодо недовіри 
сільському голові  
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 10; «проти» - 1; «утримались» - 1; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
 
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» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1839-93-VІІ. 
 

Порядок денний 
 

1) Про виділення коштів на капітальний ремонт ЗДО (ясла-садок) 
«Берізка» в селі Гора Бориспільського району Київської області. 



2) Про затвердження проектно-кошторисної документації «Нове 
будівництво спортивного комплексу по вул. Шкільна, в с. Гора 
Бориспільського району Київської області» (друга черга). 

3) Про затвердження проектно-кошторисної документації на роботи з 
монтажу обладнання відеонагляду в селі Гора (спортивний комплекс та сміттєві 
майданчики)  

4) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дахів. 

5) Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота».  

6) Про виплату коштів згідно Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення «Добробут». 

7) Внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 
патріотичного виховання на території Гірської сільської ради.  

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

9) Про приватизацію квартири с. Гора Бориспільського району Київської 
області Зонь Р.П.). 

10) Про приватизацію кімнат в гуртожитку с. Гора Бориспільського 
району Київської області (Кудрякова І.С.). 

11) Про приватизацію кімнат в гуртожитку с. Гора Бориспільського 
району Київської області (Мужик С.С.). 

12) Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання 
договору оренди землі. 

13) Про укладання договору оренди землі. 
14) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Пушні С.Г. 
15)Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Лавренюк Н.В. 
16) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Дравецькому В.В. 
17) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Лавренюк В.О. 
18) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Лавренюку О.П. 
19) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Микитці В.В. 
20) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Бабенко А.У. 
21) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Смикову В.Є. 
22) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Герасименку М.І. 
23) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Фоміній Т.В. 



24) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Гайдай К.В.) 

25) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Буцького І.І. 

26) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Мірзоєву А.М. 

27) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Пікуліній А.І. 

28) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки ТОВ «ФІРМА «АГАТ ПЛЮС. 

29) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Андріяці В.В. 

30) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Сергейчик О.А. 

31) Про затвердження проект землеустрою щодо відведення земділянки 
у користування на умовах оренди ТОВ «Баланс» 

32) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ярмак Н.І. 

33) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Гуріну В.А. 

34) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Лисенко А.Ф. 

35) Про надання субвенції Гірської АЗПСМ. 
36) Про недовіру голові Гірської сільської ради VІІ скликання Дмитріву 

Роману Миколайовичу та позбавлення його премій надбавок і матеріальної 
допомоги. 
 
І питання: Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення 
та соціального захисту населення с. Гора «Турбота».  
Слухали: голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
виплати коштів. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1840-93-VІІ. 
 
ІІ питання: Про виплату коштів згідно Програми розвитку освіти, 
культури та медичного забезпечення населення «Добробут». 
Слухали: голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку Потоцького В.В. 



Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
виплати коштів. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1841-93-VІІ. 
 
ІІІ питання: Про надання субвенції Гірської АЗПСМ. 
Слухали: голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
надання субвенції. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1842-93-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: голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку Потоцького В.В. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
внесення змін до бюджету. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 13 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 2. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1843-93-VІІ. 
 
 
Сільський голова оголосив перерву в І пленарному засіданні 93 сесії. 
 
Сільський голова                                                                         Р.М.Дмитрів 
 
(Відео даного засідання можливо переглянути на каналі youtube Гірської сільської ради.) 


