
 
 

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	№    2 

Постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах 
релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я Гірської 

сільської ради 

 
Дата 26.01.2021р.                                          

Початок	засідання	15:00	
                                                                                              				
Кінець	засідання	17:30	

 
Присутні	члени	комісії:	Сапіцький	О.І.	(голова	комісії),	Узварик	В.М.,	
Карбовський	Д.	Г.,	Мамедов	Р.А.		
		
Запрошені:	Давидок	С.О.,	Баркова	Л.В.,	Орел	І.А.	
  
	
	 Сапіцький	О.І.	запропонував	поставити	на	порядок	денний	розгляд	
питань:	

1. Обрання секретаря комісії. 
2. Обрання заступника голови комісії. 
3. Розгляд проєкту програми Соціальної підтримки учасників бойових дій 

громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на 2021-
2025 роки. 

4. Розгляд проєкту програми забезпечення проведення загально сільських 
культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на 
території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки. 

5. Розгляд проєкту програми розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання на території Гірської сільської ради 
на 2021-2025 роки. 



6. Розгляд проєкту програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 
виховання на 2021-2025 роки. 

7. Розгляд проєкту програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення «Добробут» на 2021-2025 роки. 

 
Голова	комісії	поставив	на	голосування	порядок	денний:	
ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не	голосував»-0.	
	
	

1. Обрання секретаря комісії. 

СЛУХАЛИ:	голова	комісії	Сапіцький	О.І.	запропонував	свою	кандидатуру	на	
посаду	секретаря	комісії,	через	відсутність	бажаючих	серед	членів	комісії.	

ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не	голосував»-1. 

ВИРІШИЛИ:	Покласти	обов’язки	секретаря	на	голову	комісії	Сапіцького	О.І.	

 

2. Обрання заступника голови комісії. 

СЛУХАЛИ:	голова	комісії	Сапіцький	О.І.	запропонував	Карбовського	Д.Г.	на	
посаду	заступника	голови	комісії.	

ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не	голосував»-1. 

ВИРІШИЛИ:	 Покласти	 обов’язки	 заступника	 голови	 комісії	 на	
Карбовського	Д.Г.	  
	

3. Розгляд проєкту програми Соціальної підтримки учасників бойових дій 
громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на 2021-
2025 роки. 

СЛУХАЛИ:	 голова	 комісії	 Сапіцький	 О.І.	 запропонував	 проєкт	 програми.	
Члени	комісії	підтримали	проєкт.	
	
Голова	комісії	Сапіцький	О.І.	поставив	на	голосування	проєкт	програми. 
	
ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не	голосував»-0.	
	



ВИРІШИЛИ:	Рекомендувати	до	прийняття	Гірській	сільській	раді	програму 
Соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані бійцями 
добровольцями та членів їх сімей на 2021-2025 роки.	

 

4. Розгляд проєкту програми забезпечення проведення загально сільських 
культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на 
території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки. 
 

СЛУХАЛИ:	Давидок С.О. запропонувала комісії проєкту програми забезпечення 
проведення загально сільських культурно-масових заходів до державних, 
релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки.	
Сапіцький	О.І,	 запропонував	виключити	пункт	про	відповідальну	особу	за	
проведення	 заходів,	 у	 зв’язку	 з	 недоцільністю.	 Карбовський	 Д.Г.	
запропонував	виключити	пункт	про	преміювання	подружніх	пар	та	додати	
його	 до	 програми	 «Добробут».	 За	 рекомендацією	 Баркової	 Л.В.	 було	
зменшено	суми	в	пунктах	№2,№6,№8	програми.	

Голова	 комісії	 Сапіцький	О.І.	 поставив	 на	 голосування	 проєкт	 програми	 з	
запропонованими	змінами. 
	
ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-1, «Не	голосував»-0. 
 
ВИРІШИЛИ:	Рекомендувати	до	прийняття	Гірській	сільській	раді	програму 
забезпечення проведення загально сільських культурно-масових заходів до 
державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 
– 2025 роки.	
 

5. Розгляд проєкту програми розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання на території Гірської сільської ради на 
2021-2025 роки 

СЛУХАЛИ:	 голова	 комісії	 Сапіцький	 О.І.	 	 запропонував	 проєкт	 програми. 
Члени	комісії	підтримали	проєкт.	
 
Голова	комісії	Сапіцький	О.І.	поставив	на	голосування	проєкт	програми. 
	
ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не	голосував»-0. 
 



ВИРІШИЛИ:	Рекомендувати	до	прийняття	Гірській	сільській	раді	програму 
розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання на 
території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	.	
	
	

6. Розгляд проєкту програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 
виховання на 2021-2025 роки. 

СЛУХАЛИ:	 Орел	 І.А.	 запропонувала	 проєкт	 програми.	 Голова	 комісії		
Сапіцький	 О.І.	 запропонував	 збільшити	 суми	 по	 пункту	 №1	 програми	
врахувавши	 можливе	 здорожчання	 певних	 послуг.	 Члени	 комісії	
підтримали	проєкт.	
	
Голова	 комісії	 Сапіцький	О.І.	 поставив	 на	 голосування	 проєкт	 програми	 з	
запропонованими	змінами. 
	
ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не	голосував»-0.	
	
ВИРІШИЛИ:	Рекомендувати	до	прийняття	Гірській	сільській	раді	програму 
захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2021-2025 роки.		
	
	
7. Розгляд проєкту програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення «Добробут» на 2021-2025 роки.	
	

СЛУХАЛИ:	 голова	 комісії	 Сапіцький	 О.І.	 запропонував	 довивчити	 ряд	
питань	 стосовно	 програми	 та	 відкласти	 обговорення	 до	 наступного	
засідання.	
 
Голова	 комісії	 Сапіцький	 О.І.	 поставив	 на	 голосування	 перенесення	
розгляду	даного	питання	на	наступному	засідання	комісії. 
	
ГОЛОСУВАЛИ:	«За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не	голосував»-0.	
	
ВИРІШИЛИ:	доопрацювати	програму	розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення «Добробут» на 2021-2025 роки до наступного засідання 
комісії.	
 

 
Голова	комісії																	_____________																							Сапіцький	О.І.	



	
Секретар	комісії		 	_____________																							Сапіцький	О.І.	


