
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 

____________________________________________________________________  
П Р О Т О К О Л 

Засідання виконавчого комітету 
 

від  11 березня 2020 року                                                          
с. Гора                                                                      
Присутніх членів виконавчого комітету – 6 
Відсутні – 3 

 
Засідання відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 

 
Головуючий запропонував внести зміни до порядку денного внісши на розгляд 
питання: 

- Про погодження робочого проекту «реконструкція лінії Л-3, ТП-1878 для 
приєднання до електричних мереж електроустановок складського приміщення з 
будівельними струмоприймачами Білик О.М. 

- Про погодження робочого проекту «реконструкція лінії Л-1, ТП-1180 для 
приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального 
житлового будинку Демченко О.В. по вул. Калинова 

- в різне внести обговорення звернень ГО «Територія змін» щодо висадки 
дерев та обмеження руху по вулиці Шкільна. 
(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 № 19  
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про надання ділянки для родинного поховання. 
2. Про переведення садового будинку в житловий будинок. 
3. Про надання дозволу ТОВ «БК Енерго Монтаж» на порушення 

благоустрою. 
4. Про видалення зелених насаджень на території села Гора 

Бориспільського району Київської області. 
5. Про проведення на території Гірської сільської ради двомісячника 

благоустрою населеного пункту. 
6. Про демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд, обмежувачів 

руху та швидкості на території Гірської сільської ради. 
7. Про затвердження графіку засідань виконавчого комітету Гірської 

сільської ради.  



8. Затвердження плану виконавчого комітету Гірської сільської ради. 
9. Про погодження робочого проекту «реконструкція лінії Л-3, ТП-1878 

для приєднання до електричних мереж електроустановок складського 
приміщення з будівельними струмоприймачами Білик О.М. 

10. Про погодження робочого проекту «реконструкція лінії Л-1, ТП-1180 
для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального 
житлового будинку Демченко О.В. по вул. Калинова. 

11. Про проект будівництва пожежного поста. (протокольне рішення) 
12. Про проект будівництва бювету по вул. Центральна. (протокольне 

рішення) 
13. Про роботу комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Гірської сільської ради. (протокольне рішення) 
14. Про заключення прямої угоди з ТОВ «Науково проектне бюро» на 

проектування будівництва пожежного поста.(протокольне рішення) 
15. Різне. 

 
І питання: Затвердження плану виконавчого комітету Гірської сільської 
ради. 
Слухали: сільського голову та членів виконавчого комітету.  
Після обговорення питання відкладено на доопрацювання. 
 
ІІ питання: Про погодження робочого проекту «реконструкція лінії Л-3, 
ТП-1878 для приєднання до електричних мереж електроустановок 
складського приміщення з будівельними струмоприймачами Білик О.М. 
Після обговорення вирішили дане питання та аналогічне відкласти на 
доопрацювання та запросити заявників та проектантів. 
 
Розгляд протокольних рішень (повторно): 
1) Про проект будівництва пожежного поста. 
Сільський голова повідомив що проект буде висвітлений після передачі 
проектантом електронної версії. 
Вирішили запросити проектанта на наступне засідання. 
 
2) Про проект будівництва бювету по вулиці Центральна. 
Вирішили запросити проектанта на наступне засідання, секретарю висвітлити 
проект на сайті сільської ради та на електронну пошту членам виконкому. 
 
3) Про роботу комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на 
території Гірської сільської ради. 
Сільський голова запропонував на наступне засідання виконкому внести зміни 
до складу робочої групи, а саме виключити зі складу Дмитрів Р.М. 
 
4) Про заключення прямої угоди на проектування будівництва пожпоста. 
Питання зняли з обговорення. 
 



Різне: 
1) Звернення щодо висадки дерев. 
Після обговорення дійшли згоди висадити дерева по вулиці Тиха та по вулиці 
8-го Березня від вулиці Вереснева до вулиці Науки. 
 
2) Звернення щодо обмеження руху по вулиці Шкільна. 
Після обговорення прийняли рішення більшістю звернутись до забудовника з 
проханням перекрити вихід від школи на вулицю Шкільна. 
 
 
Сільський голова оголосив про перерву в засіданні до 17.03.2020 року. 
 
  
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


