
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання виконавчого комітету 
 

від  04 лютого 2020 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх членів виконавчого комітету – 6 
Відсутні – 3 

 
Засідання відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 

 
Головуючий поставив на голосування порядок денний за основу. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 1  
 
Яременко С.В. запропонував зняти з порядку денного питання № зазначеного в 
розпорядженні та додати питання «Різне»  
Головуючий поставив на голосування порядок денний зі змінами та в цілому 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 2  
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1) Про затвердження форм розрахунків тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 
2) Про утворення комісії з питань передачі об’єктів державної власності у 

комунальну власність територіальної громади села Гора. 
3) Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для 

порушників та засуджених, на яких накладено адміністративне стягнення або 
кримінальне покарання у вигляді громадських робіт. 

4) Про визначення видів робіт та переліку об’єктів, на яких порушники 
повинні виконувати ці роботи для порушників, на яких накладено 
адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних (оплачуваних) робіт. 

5) Про утворення Комісії з розробки Програми поводження з твердими 
побутовими відходами на території Гірської сільської ради на 2020-2022 роки. 

6) Про здійснення контролю за використанням житлового фонду.  



7) Про видалення зелених насаджень на території села Гора 
Бориспільського району Київської області. 

8) Про погодження списків учнів Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
9) Різне. 

 
І питання: Про затвердження форм розрахунків тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 3  
 
ІІ питання: Про утворення комісії з питань передачі об’єктів державної 
власності у комунальну власність територіальної громади села Гора 
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 4  
 
ІІІ питання: Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт 
для порушників та засуджених, на яких накладено адміністративне 
стягнення або кримінальне покарання у вигляді громадських робіт.  
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 5  
 
ІV питання: Про визначення видів робіт та переліку об’єктів, на яких 
порушники повинні виконувати ці роботи для порушників, на яких 
накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 
(оплачуваних) робіт. 
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 6  
 
V питання: Про утворення Комісії з розробки Програми поводження з 
твердими побутовими відходами на території Гірської сільської ради на 
2020-2022 роки. 
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 



Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 7  
 
VІ питання: Про здійснення контролю за використанням житлового 
фонду.  
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 8  
 
VІІ питання: Про видалення зелених насаджень на території села Гора 
Бориспільського району Київської області. 
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 9  
 
VІІІ питання: Про погодження списків учнів Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Головуючий поставив на голосування дане питання. 
(в голосуванні приймає участь 6 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 10  
 
Сільський голова закрив засідання виконавчого комітету. 
  
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


