
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

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

VІІІ пленарного засідання виконавчого комітету № 2 
 

від 19 травня 2020 року                                                                          с. Гора                                           
Присутніх членів виконавчого комітету – 7 
Відсутні – 2 
 
Перед початком засідання було проведено зустріч з представниками компанії-
виконавця проекту та робіт по будівництву І черги відео нагляду на території 
населеного пункту. 

 
Засідання відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 

 
Секретар запропонувала внести зміни до порядку денного, а саме: 
Включити в порядок денний питання: 

- Про погодження проекту підключення енергопостачання (ТОВ Європа 
АРМ Спорт», ТОВ «ТЕКК») 

- Про виділення коштів на судовий збір та на замовлення експертизи  
- Про виселення гр. Кафлюк Н.Р. 
- Різне:  

- про погодження звіту виконання сільського бюджету за і квартал 
2020 року. 

- про результати зустрічі сільського голови щодо роботи спортивних 
майданчиків. 

- про погодження схеми санітарної очистки с. Гора.  
 
Чайка А.С. вніс питання по роботі комісії. 
 

Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» -1; «не голосували» - 0; «не 
брали участь в голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 39  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання від 05.05.2020 року 
 

1. Про погодження проекту підключення енергопостачання 
2. Про порушення благоустрою  
3. Про відмову у видачі ордеру гр. Кафлюк Н.Р. 
4. Про виділення коштів на судовий збір та на замовлення експертизи  
5. Про виселення гр. Кафлюк Н.Р. 
6. Про роботу комісії по безхазяйному сміттю. 
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. 

13) про погодження звіту виконання сільського бюджету за і квартал 
2020 року. 

14) про результати зустрічі сільського голови щодо роботи спортивних 
майданчиків. 

15) про погодження схеми санітарної очистки с. Гора.  
 

 
І питання: Про погодження проекту підключення енергопостачання 
складських приміщень (ТОВ «Європа Арм Спорт»). 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 40  
 
Про погодження проекту підключення енергопостачання (гр. Поспішна 
А.О.) 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 41  
 
 
Про погодження плану прокладання траси ЛЕП-10/0,4 кВ (ТОВ «ТЕКК») 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 4; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято.  



 
ІІ питання: Про надання дозволу на порушення благоустрою ТОВ «ІБК 
Енергокапітал» 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 42. 
 
Про надання дозволу на порушення благоустрою ТОВ «Європа Арм 
Спорт» 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 3; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 43. 
 
ІІІ питання: Про виділення коштів на судовий збір в розмірі 40 000,00 грн. 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 44. 
 
ІV питання: Про виділення коштів на повторну експертизу робіт по 
капремонту вул. Бориспільська. 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 45. 
 
V питання: Про виселення гр. Кафлюк Н.Р. 
Слухали: члена виконкому Чайку А.С. та депутата Гірської сільської ради 
Чівільдєєву Я.І. 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 2; «не брали участь в 
голосуванні» - 1. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 46. 
 

 
Різне: 
- Заслухали відповідального за розвиток спорту в населеному пункті 
Сапіцького О.І. щодо результатів зустрічі по питанню роботи спортивних 
майданчиків.  
Після обговорення даного питання дійшли висновку що для контролю за 
даними майданчиками необхідно розробити Положення. 
 



Після погодження з членами виконавчого комітету сільський голова оголосив 
про перерву в засіданні попередньо до 10 червня 2020 року на 16 годину. 
 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


