
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання пленарного засідання сьомої сесії Гірської сільської ради VІІІ 
скликання 

 
від 04 лютого 2021 року                                                          
Присутніх депутатів на сесії – 12 
Відсутні – 10 
 

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 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» -1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 229-7-VІІІ. 
 
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 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 230-7-VІІІ. 
 

Порядок денний 
 

1) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 06.01.2021 
року № 162-5-VІІІ «Про початок реорганізації Гірської сільської ради як 
розпорядника бюджетних коштів»; 

2) Про виплату коштів згідно Програми соціального захисту населення 
«Турбота» на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 
роки; 

3) Про внесення змін до бюджету Гірської територіальної громади на 
2021 рік; 

4) Різне. 
 

І питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
06.01.2021 року № 162-5-VІІІ «Про початок реорганізації Гірської сільської 
ради як розпорядника бюджетних коштів» 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання щодо внесення змін до 
рішення. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 231-7-VІІІ.  
 
ІІ питання: Про виплату коштів згідно Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на території Гірської сільської територіальної 
громади на 2021-2025 роки. 
Слухали: секретар Гірської сільської ради. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
виділення коштів згідно Програми. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 13; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 232-7-VІІІ.  
 
ІІІ питання: Про внесення змін до бюджету Гірської територіальної 
громади на 2021 рік. 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання щодо виділення коштів. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 12 депутатів) 
Голосували: «за» - 12; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 233-7-VІІІ. 
 
Різне. 
1. Про технічну інвентаризацію та паспортизацію вулиць. 
Заслухали запрошених на засідання представників організацій: 
- Коваленка Юрія Олександровича від КП Бориспільської районної ради 
«Бориспільрайпроект»; 
- Лата Михайла Анатолійовича фізичну особу-підприємця, 
які презентували свої роботи по паспортизації в інших населених пунктах.  
 
2. Встановлення камер відеонагляду. 
Надати депутатам попередню схему розташування камер в населених пунктах. 
 
3. Внесення змін до Регламенту Гірської сільської ради. 
На засідання комісії з питань дотримання законності, запобігання корупції, 
депутатської діяльності, депутатської етики, регламенту та контролю за 
виконанням рішень ради розглянути питання щодо надання друкованих 
матеріалів на засідання сесії.  
 
Сільський голова оголосив пленарне засідання 7 сесії закритим 
 
Сільський голова                                                                         Роман ДМИТРІВ 
 
(Відео даного засідання можливо переглянути на каналі youtube Гірської сільської ради.) 


