
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Бориспільського району 
Київської області 
П Р О Т О К О Л 

Засідання виконавчого комітету 
 

від  17 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 проведення заходів по попередженню розповсюдження короно 
вірусної інфекції. 

- Про присвоєння поштової адреси (ФДМ). 
- Про визначення встановлених без наявності дозвільних документів 

тимчасових споруд, пристроїв примусового обмеження руху та швидкості на 
території Гірської сільської ради. 

- депутатське звернення О. Кульчицького щодо кронування аварійних 
дерев та висадки кленів; листа від ГО «ГРОМАДА ГОРИ» щодо обмеження 
швидкості по вулиці Шкільна. 
Чайка А.С. запропонував розглянути питання: 

- заява гр. Пархоменко Н.В. 
- питання щодо місця зберігання книги реєстрації сертифікатів земельних 

паїв. 
(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 № 20  
 

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. Про проведення заходів по попередженню розповсюдження короно 

вірусної інфекції. 
16. Про присвоєння поштової адреси (ФДМ). 
17. Про визначення встановлених без наявності дозвільних документів 

тимчасових споруд, пристроїв примусового обмеження руху та швидкості на 
території Гірської сільської ради. 

18. Різне. 
 

І питання: Про проведення заходів по попередженню розповсюдження 
короно вірусної інфекції. 
Слухали: сільського голову та членів виконавчого комітету.  
Сільський голова після обговорення та внесення правок в проект рішення 
поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 21 
 
ІІ питання: Про визначення встановлених без наявності дозвільних 
документів тимчасових споруд, пристроїв примусового обмеження руху та 
швидкості на території Гірської сільської ради. 
Слухали: членів виконкому щодо визначення встановлених без наявності 
дозвільних документів тимчасових споруд, пристроїв примусового обмеження 
руху та швидкості на території Гірської сільської ради. 
Сільський голова після обговорення та внесення правок в проект рішення 
виніс на голосування питання  
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 22 
 



ІІІ питання: Про присвоєння поштової адреси (вул. Чорновола, 6а). 
Слухали: щодо звернення Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 
Після обговорення вирішили дане питанні відкласти на доопрацювання. 
 
Розгляд протокольних рішень (повторно): 
1) Розгляд депутатського звернення О. Кульчицького щодо кронування 
аварійних дерев та висадки кленів. 
Про висадку дерев по вулиці Науки (напроти багатоповерхових будинків). 
Після обговорення прийняли рішення погодити висадку кленів. 
 
2) Розгляд листа від ГО «ГРОМАДА ГОРИ» щодо обмеження швидкості по 
вулиці Шкільна. 
Після обговорення вирішили:  
- ГО або директор Гірської ЗОШ звернутись до відповідних органів щодо 
вирішення даного питання 
- дане питання розглянути на сесію. 
Члени виконкому підтримали що вирішення даного питання є компетенцією 
ради.  
Вирішили запросити директора школи.   
 
3) Про проект будівництва пожежного поста. 
Сільський голова повідомив що проектант не може бути присутнім в зв’язку з 
карантином. Пропозиція Яременка С.В. розірвати угоду з виконавцем даного 
проекту, або пройти експертизу всього проекту з кошторисом повторно. Після 
обговорення вирішили питання перенести на наступне засідання. 
 
4) Про роботу комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на 
території Гірської сільської ради. 
Обговоривши дане питання вирішили скликати робочу групу 20 березня 2020 
року на 15 годину. 
 
5) Розгляд заяви Пархоменко Н.В. 
Чайка А.С. зачитав заяву мешканки с. Гора Пархоменко Н.В. щодо надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою на земельну ділянку у власність, яка 
зайшла в сільську раду в вересні 2019 року.  
Вирішили зобов’язати сільського голову включити дане питання в порядок 
денний наступної чергової сесії. 
 
6) Про питання щодо місця зберігання книги реєстрації сертифікатів земельних 
паїв. 
Чайка А.С. підняв питання щодо вияснення місця зберігання даної книги для 
того щоб громадяни, які не замінили сертифікати на державні акти мали змогу 
це зробити. Поступила пропозиція зобов’язати посадові особи вияснити: місце 



знаходження книги, вивчити питання кількості власників сертифікатів. Після 
обговорення дане питання не було підтримано. 
7) Яременко С.В. підняв питання щодо надання журналів реєстрації вхідної та 
вихідної кореспонденції. Сільський голова сказав що в робочий час будуть 
надані журнали. Домовились 18.03.2020 року. 
 
8) Яременко С.В. висловив вимогу щодо оприлюднення на сайті сільської ради 
рішення та протоколи. 
 
9) Чайка А.С. підняв питання щодо перевірки зареєстрованих та проживаючих 
мешканців гуртожитків та про звернення до суду щодо передачі земельної 
ділянки по вулиці Центральна, 14, 16, 20. 

 
Сільський голова оголосив про перерву в засіданні до 20 березня 2020 року на 
14 годину. 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


