
 
 

УКРАЇНА 

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

Бориспільського району 

Київської області 

 

ПРОТОКОЛ №    1 

Постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах 

релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я Гірської 

сільської ради 

 

Дата 23.11.2020р.                                                  

Початок засідання 13:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 16:00 

 

Присутні члени комісії: Сапіцький О.І. (голова комісії), Узварик В.М.,  

Мамедов Р.А. 

Відсутні члени комісії: Карбовський Д. Г. 

 

Запрошені: Іщенко А.Г., Михайленко О.К., Мазур А.В., Косовець О.М., 

Залізний О.В., Давидок С.В., Яременко С.В., Жила В.О. 

 

  

 

 Сапіцький О.І. запропонував поставити на порядок денний розгляд 

питань: 

1. Організація культурно-спортивного комунального закладу.  

2.  Розгляд пропозицій на внесення до проекту соціально-економічного 

розвитку (в частині гуманітарних питань) Гірської сільської ради. 

3. Розгляд пропозицій на внесення на розгляд Постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку 

Гірської сільської ради на 2021 рік. 

4. Розгляд програм гуманітарного спрямування. 

5. Різне. 

 



Голова комісії поставив на голосування порядок денний: 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

 

 

1.  Організація культурно-спортивного комунального закладу.  

 

СЛУХАЛИ: голова комісії Сапіцький О.І.  про перспективи 

культурно-спортивного комунального закладу, шляхи впровадження та 

організаційну структуру. Косовець О.М. підтвердив дієвість даних структур. 

Давидок С.О. запропонувала впровадити структурний підрозділ в діючому КП 

«Горянин», Жила В.О. виступив з пропозицією впровадити необхідну структуру 

у виконавчих органах Гірської сільської ради. Яременко С.В. пояснив 

доцільність створення окремого комунального закладу. Мамедов Р.А. підтримав 

головуючого Сапіцького О.І. наголосивши на необхідності доопрацювання 

питання в частині вивчення доцільності утворення окремого комунального 

закладу. 

Головуючий запропонував відкласти питання організації 

культурно-спортивного комунального закладу на наступне засідання комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

 

ВИРІШИЛИ: Доопрацювати питання в частині: доцільності утворення окремого 

комунального закладу / додавання структурного підрозділу при діючому КП 

«Горянин» / впровадження необхідної структури у виконавчих органах Гірської 

сільської ради, та розглянути на наступному засіданні комісії. 

 

2. Розгляд пропозицій на внесення до проекту соціально-економічного 

розвитку (в частині гуманітарних питань) Гірської сільської ради. 

 

 

СЛУХАЛИ: Мамедов Р.А. запропонував внести до плану 

соціально-економічного розвитку пункт «Ремонт медичних закладів». 

Сапіцький О.І. підтримав пропозицію Мамедова Р.А. та запропонував пункт 

«Поточний ремонт спортивних майданчиків». Узварик В.М. наголосив на 

необхідності капітального ремонту будинку культури в с. Ревне та поточному 

ремонті будинку культури в с.Мартусівка та запропонував пункт «Ремонт 

будинків культури». 

Голова комісії Сапіцький О.І. поставив на голосування питання щодо 

включення обговорених пунктів до плану соціально-економічного розвитку. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити пункти: «Ремонт медичних закладів»; 

«Поточний ремонт спортивних майданчиків»; «Ремонт будинків культури» до 

плану соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

3. Розгляд пропозицій на внесення на розгляд Постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку 

Гірської сільської ради на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: голова комісії Сапіцький О.І. запропонував членам комісії 

пропрацювати дане питання до наступного засідання та кожному внести свої 

пропозиції на розгляд комісії. 

Голова комісії Сапіцький О.І. поставив на голосування перенесення даного 

питання на наступне засідання комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: розглянути дане питання на наступному засіданні комісії.  

 

4. Розгляд програм гуманітарного спрямування. 

 

СЛУХАЛИ: голова комісії Сапіцький О.І. виступив з пропозицією кожному 

члену комісії опрацювати до наступного засідання наявні програми 

гуманітарного спрямування та запропонувати свої зміни на розгляд комісії. 

Голова комісії Сапіцький О.І. поставив на голосування перенесення даного 

питання на наступне засідання комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: розглянути дане питання на наступному засіданні комісії 

 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ: Давидок С.О. звернулася до комісії з проханням рекомендувати 

Гірській сільській раді закупити вуличні гірлянди на суму 48000 грн 00 коп 

(сорок вісім тисяч гривень нуль копійок) 

Голова комісії Сапіцький О.І. поставив на голосування дане звернення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Гірській сільській раді закупити вуличні гірлянди 

на суму 48000 грн 00 коп (сорок вісім тисяч гривень нуль копійок). 



 

 

 

 

Голова комісії                                              Сапіцький О.І. 

 

Члени комісії    _____________   Мамедов Р.А. 

     _____________   Узварик В. М.   

     

 

 

 


