
 
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
Бориспільського району 

Київської області 
____________________________________________________________________  

П Р О Т О К О Л 
Засідання виконавчого комітету 

 
від  02 квітня 2020 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх членів виконавчого комітету – 5 
Відсутні – 4 

 
Засідання відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 

 
 

Головуючим запропоновано внести зміни до рішення виконавчого 
комітету № 12 від 28.02.2020 року «Про затвердження порядку денного 
засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради VІІ скликання за основу 
та в цілому» доповнивши до порядку денного питання: 

- Про встановлення обмежувальних заходів спрямованих на запобігання 
поширенню епідемії коронавірусу на території Гірської сільської ради – 
запропоновано сільським головою Дмитрів Р.М. 

- Про розгляд питання погодження розміщення об’єктів електроенергетики 
на території Гірської сільської ради (реконструкція Л-1, ТП-1846 для 
приєднання до електричних мереж житлового будинку) – запрпоновано 
головою сільської ради; 

- Про оприлюднення рішень, протоколів сесій Гірської сільської ради та 
рішень протоколів засідань виконавчого комітету Гірської сільської ради 
– запропоновано членом виконавчого комітету – Яременком С.В.    

- Про присвоєння поштових адрес – запропоновано членом громади 
Ярмаком І.А.  
 

Сільський голова виніс на голосування питання «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету № 12 від 28.02.2020 року» (в голосуванні 
приймає участь 5 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 23 (рішення додається) 
 

 
І питання: Про встановлення обмежувальних заходів спрямованих на 
запобігання поширенню епідемії коронавірусу на території Гірської 
сільської ради. 



Слухали: Дмитрів Р.М. Про встановлення обмежувальних заходів 
спрямованих на запобігання поширенню епідемії коронавірусу на території 
Гірської сільської ради  
Сільський голова після обговорень виніс на голосування питання Про 
встановлення обмежувальних заходів спрямованих на запобігання поширенню 
епідемії коронавірусу на території Гірської сільської ради  
Голосували: «за» - 05; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 24 (рішення додається) 
 
 
ІІ питання: Про погодження розміщення об’єктів електроенергетики на 
території Гірської сільської ради (реконструкція Л-1, ТП-1846 для 
приєднання до електричних мереж житлового будинку) 
Слухали: сільського голову та членів виконавчого комітету.  
Після обговорень вирішили відкласти розгляд питання та запросити 
представника розробника проекту для надання пояснень з питань, що виникли 
під час обговорень.  
 
 
ІІІ питання: Про оприлюднення рішень, протоколів сесій Гірської 
сільської ради та рішень протоколів засідань виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Слухали: члена виконавчого комітету Яременка С.В. щодо оприлюднення 
рішень, протоколів сесій Гірської сільської ради та рішень протоколів засідань 
виконавчого комітету Гірської сільської ради на сайті Гірської сільської ради  
Сільський голова виніс на голосування питання Про оприлюднення рішень, 
протоколів сесій Гірської сільської ради та рішень протоколів засідань 
виконавчого комітету Гірської сільської ради  
Голосували: «за» - 04; «проти» - 1; «утримались» - 0. 
За результатами голосування:  Рішення не прийнято 
 
ІV питання: Про присвоєння поштових адрес 
Слухали: Роспутного С.П. про присвоєння поштових адрес земельним 
ділянкам.  
В ході виступу члена громади, Ярмака І.А., який супроводжувався не 
нормативною лексикою, з метою недопущення загострення ситуації, сільський 
голова оголосив про перерву в засіданні виконавчого комітету.   
 
 
 
 
Сільський голова                                                       Р.М. Дмитрів 


