
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання пленарного засідання дев’ятої сесії Гірської сільської ради VІІІ 
скликання 

 
від 26 лютого 2021 року                                                          
Присутніх депутатів на сесії – 15 
Відсутні – 7 
 

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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
головуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 272-9-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 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
головуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 273-9-VІІІ. 
 

Порядок денний 
 

1) Про передачу майна Гірської сільської ради в оперативне управління. 
2) Про перерахування залишків коштів до бюджету Гірської сільської 

територіальної громади. 
3) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 18.02.2021 

року № 247-8-VІІІ «Про створення Гірського комунального закладу 
позашкільної освіти «СТАРТ-NewG» Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області». 

4) Про прийняття дебіторської заборгованості по депозиту 
Мартусівської сільської ради до бюджету Гірської сільської територіальної 
громади. 

 
І питання: Про передачу майна Гірської сільської ради в оперативне 
управління. 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
передачі майна Гірської сільської ради. 



(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 14; «проти» - 1; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 274-9-VІІІ.  

 
ІІ питання: Про перерахування залишків коштів до бюджету Гірської 
сільської територіальної громади. 
Слухали: секретар Гірської сільської ради. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
перерахування залишків коштів до бюджету Гірської сільської територіальної 
громади. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 275-9-VІІІ.  
 
ІІІ питання: Про прийняття дебіторської заборгованості по депозиту 
Мартусівської сільської ради до бюджету Гірської сільської територіальної 
громади. 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради. 
Сільський голова: після обговорення виніс на голосування дане питання щодо 
дебіторської заборгованості. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 15; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 276-9-VІІІ. 
 
ІV питання: Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 
18.02.2021 року № 247-8-VІІІ «Про створення Гірського комунального 
закладу позашкільної освіти «СТАРТ-NewG» Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області». 
Слухали: секретаря Гірської сільської ради. 
Сільський голова: виніс на голосування дане питання щодо дебіторської 
заборгованості. 
(в голосуванні приймає участь сільський голова та 15 депутатів) 
Голосували: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 277-9-VІІІ. 
 
 
Сільський голова оголосив пленарне засідання 9 сесії закритим 
 
Сільський голова                                                                         Роман ДМИТРІВ 
 
(Відео даного засідання можливо переглянути на каналі youtube Гірської сільської ради.) 


