
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

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

VІІ пленарного засідання виконавчого комітету № 2 
 

від 05 травня 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, а саме: 
Включити в порядок денний питання: 

- Про надання дозволу Ананьєву Ю.О. на розміщення групи ТС для 
здійснення підприємницької діяльності по вул. Центральна, 2 

- Про погодження проекту підключення енергопостачання 
- Про порушення благоустрою  
- Про звернення до суду щодо втрати законності проживання в кімнатах 

№№ 4 та 18 гуртожитку по вулиці Науки, 1б 
- Про відмову у видачі ордеру гр. Кафлюк Н.Р. 
- Різне:  

- Звернення до ДП «Центральна  лабораторія якості води та грунтів» 
інституту водних проблем і меліорації НААН України щодо відведення 
земділянок для обслуговування багатоквартирних будинків та гуртожитку по 
вулиці Науки. 
 
Давидок Олег Петрович запропонував в різному розглянути питання щодо 
експертизи робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці 
Бориспільська. 
 
Яременко Сергій Васильович запропонував в різному розглянути питання щодо 
роботи робочої групи по ліквідації безхазяйного сміття та- про дотримання 
карантинних заходів на території населеного пункту. 
 
Голова виконавчого комітету поставив питання щодо внесення змін до порядку 
денного. 
(в голосуванні приймає участь голова та 5 членів виконкому) 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 36  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання від 05.05.2020 року 
 



1. Присвоєння поштових адрес. 
2. Про надання дозволу Ананьєву Ю.О. на розміщення групи ТС для 

здійснення підприємницької діяльності по вул. Центральна, 2 
3. Про погодження проекту підключення енергопостачання 
4. Про порушення благоустрою  
5. Про звернення до суду щодо втрати законності проживання в кімнатах 

№№ 4 та 18 гуртожитку по вулиці Науки, 1б 
6. Про відмову у видачі ордеру гр. Кафлюк Н.Р. 
7 Різне:  

1) Про проект будівництва пожежного поста 
2) Про проект будівництва бювету по вул. Центральна 
3) Про перекриття виходу зі школи на вулицю Шкільна 
4) Про виплати згідно Програм за 2020 рік 
5) Про дотримання Положення про кладовище 
6) Про дотримання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 
7) Про розгляд звернень громадян 
8) Про використання автомобіля ВАЗ 2107 
9) Звернення до ДП «Центральна  лабораторія якості води та грунтів» 

інституту водних проблем і меліорації НААН України щодо відведення 
земділянок для обслуговування багатоквартирних будинків та гуртожитку по 
вулиці Науки. 

10) питання щодо роботи робочої групи по ліквідації безхазяйного 
сміття. 

11) про дотримання карантинних заходів на території населеного 
пункту. 

12) питання щодо експертизи робіт по капітальному ремонту 
дорожнього покриття по вулиці Бориспільська. 

 
І питання: Про відмову у присвоєнні поштової адреси гр. Ярмак В.Ф. 
Слухали: начальника юридичного відділу  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 3; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
Про відмову у присвоєнні поштової адреси гр. Онищенко Л.М. 
Слухали: начальника юридичного відділу  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 2; «проти» - 1; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
 
ІІ питання: Про надання дозволу Ананьєву Ю.О. на розміщення групи ТС 
для здійснення підприємницької діяльності по вул. Центральна, 2 
Слухали: начальника юридичного відділу  



Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 37. 
 
ІІІ питання: Про погодження проекту підключення енергопостачання гр. 
Поспішна А.О. 
Слухали: голову виконкому та Яременко С.В. у якого було прохання надати 
проект тротуару по вулиці 8-го березня.  
Вирішили відкласти дане питання на комісії розглянувши проект тротуару та 
даний проект. (автоматично переноситься питання про надання дозволу на 
порушення об’єкту благоустрою) 
 
Про погодження розміщення об’єктів (ТОВ «Європа Арм Спорт») 
Слухали: представників замовника та проектанта. Виникло питання 
погодження з газовою службою.    
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 4; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято. 
(автоматично питання порушення благоустрою не виноситься на голосування 
та вноситься пропозиція зібрати засідання після погодження проекту з газовою 
службою) 
 
ІV питання: Про звернення до суду щодо втрати законності проживання в 
кімнатах №№ 4 та 18 гуртожитку по вулиці Науки, 1б  
Слухали: начальника юридичного відділу  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 38 
 
V питання: Про відмову у видачі ордеру гр. Кафлюк Н.Р. 
Слухали: Чайку А.С. який запропонував перенести дане питання на наступне 
засідання.  

 
Різне: 
В різному розглянули питання: 
- Звернення до ДП «Центральна  лабораторія якості води та ґрунтів» інституту 
водних проблем і меліорації НААН України щодо відведення земділянок для 
обслуговування багатоквартирних будинків та гуртожитку по вулиці Науки. 
Вирішили доручити голові виконкому звернутись до ДП «Центральна  
лабораторія якості води та ґрунтів» для надання результати інвентаризації та 
бачення щодо поділу земельної ділянки. 
 



- питання щодо роботи робочої групи по ліквідації безхазяйного сміття. 
Яременко С.В. доповів щодо відповіді на його звернення і попросив звернутись   
до ДЕІ. Обговоривши погодили що засідання відбудеться до кінця тижня.  
 
- про дотримання карантинних заходів на території населеного пункту. 
Яременко С.В. зауважив що в населеному пункті не виконуються. Вирішили 
посилити контроль. 
 
- питання щодо експертизи робіт по капітальному ремонту дорожнього 
покриття по вулиці Бориспільська. Вирішили на засіданні комісії вивчити 
результати експертизи виконаних робіт. 
 
Після погодження з членами виконавчого комітету сільський голова оголосив 
про перерву в засіданні попередньо до 19 травня 2020 року на 16 годину. 
 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


