
 
 

УКРАЇНА 
Г І Р С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 

Бориспільського району 
Київськоїобласті 

 
ПРОТОКОЛ №4 

засідання постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного 

розвитку. 
від 17.06.2020р. 08:10      зал    с. Гора, вул. Центральна, 5  
Голова засідання: В.В. Потоцький. 
Секретар: 
Присутні члени комісії: 
С.В.Верозуб., О.В.Кульчицький.,О.П.Ковалевський. Б.І.Андрієвський. 
 Запрошені: 
Голова Гірської сільської ради – Р.М.Дмитрів. 
Головний бухгалтер Гірської сільської ради-Л.В.Баркова. 
Секретар Гірської сільської ради-Л.Ф.Шершень. 
Начальник юр -відділу Гірської сільської ради - 
Депутати Гірської сільської ради - .  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Про затвердження порядку денного. 
 
СЛУХАЛИ: 

Інформацію щодо порядку денного засідання постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного 

розвитку. 
депутатів сьомого скликання Гірської сільської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
В.В. Потоцький.- з інформацією щодо порядку денного. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити запропонований порядок денний а саме: 
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1. Про замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню 
зливних вод від вул Грушевського№7 до пров. Ошитківський.( деп. 
звернення Чайка.В.П). 

2. Про замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню 
зливних вод  вул Франка.( деп. звернення Величко.В.А). 

3. Про замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню 
зливних вод  вул Сонячна.( звернення жителів). 

4. Про замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню 
зливних вод по вулиці Мічуріна (від вулиці Центральна до провулку 
Ошитківський). 

5. Про замовлення проектно-кошторисної документації щодо кап ремонту 
вул.Тургеньева.( Звернення Шерстюк О.О). 

6. Про замовлення проектно-кошторисної документації щодо коронування  
дерев по вул.Грушевського( деп.звернення Кульчицький О.В). 

7. Затвердження експортного звіту та ПКД по встановленню пристроїв 
примусового обмеження швидкості по вул. Степова, Сонячна, Басейна, 
Бориспільська, Мостова, Молодіжна та інші в с. Гора Бориспільського 
району Київської області. 

8. Внесення змін до штатного розпису згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2020року №441. 

9. Внесення змін до проектно-кошторисної документації « Організація 
дорожнього руху в с.Гора), (деп. звернення Кульчицький 
О.В.).встановлення ППОШ по вул.Шкільна , та встановлення дорожнього 
знаку «Обережно діти». 

10. Про виділення коштів на закупку 3шт. анти вандальних замків згідно 
комерційної пропозиції наданої відповідальним за спортивний майданчик 
Пилипенко М.О. 

11. Про виділення коштів на замовлення адресних табличок. ( заява від 
Карпенко О.Д). 

12. Розгляд заяви від Пашинського Д.В. внесеня змін до ПКД « Організація 
дорожнього руху в с.Гора), та встановлення дорожнього знаку «Тупік» по 
вул. Чубинського . 

13. Про виділення коштів на програму «Добробут» п№32 та п№10.(призові 
місця гурток. Судомоделювання, діти та наставник) 

14. Про виділення коштів на капітальний ремонт ЗДО (ясла-садок) «Берізка» в 
селі Гора Бориспільського району Київської області. 

15. Про затвердження проектно-кошторисної документації «Нове будівництво 
спортивного комплексу по вул. Шкільна, в с. Гора Бориспільського району 
Київської області» (друга черга). 
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16. Про замовлення проектно-кошторисної документації по капремонту вулиці 
Щаслива в селі Гора Бориспільського району Київської області.(деп. 
звернення Шевченко М.В.) 

17. Розгляд заяв: 
1) Бабкова О.В. 
2) Бутенко В.Я. 
3) Осадча Н.К. 
4) Йовенко Н.П. 
5) Марковська С.А. 
6) Коваль Н.М. 
7) Колопач Л.І 

18. Затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2020 року. 
19. Про збір для паркування транспортних засобів на 2021 рік. 
20. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік. 
21. Про встановлення туристичного збору на 2021 рік 
22. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік. 
23. Розгляд клопотання від депутата Ніколаєнко В.В. щодо виділення коштів  

на придбання елемента дитячої гірки  « Спіраль» - 13 000грн. 
24. Про замовлення  ПКД  відсипка вул.Аеропотівська.(деп.звернення 

Андрієвський Б.І.) 
25. Взяття на баланс  криниць котрі знаходяться на території комунальної 

власності Гірської сільської ради. 
26.  Звернення депутатської групи «Солідарність» щодо замовлення 

корегування в ПКД по капітальному ремонту вул.Мічуріна , заміна 
асфальту-бетонного покриття від вул.8-Березня до вул.Грушевського. 

27. Виділення коштів на розробку «Схеми санітарної очистки в с.Гора» згідно 
рекомендацій виконавчого комітету Гірської сільської ради – 100 000грн. 

28. Внесення змін в програму  «Добробут»  п№18. 
29. Про затвердження  кошторису «Капітальний ремонт системи зливної 

каналізації по вулиці Яблунева в с. Гора, Бориспільського району, 
Київської області.» 

30. Про замовлення проектно-кошторисної документації по капремонту вулиці 
Київська в селі Гора Бориспільського району Київської області.(деп. 
звернення Ничик О.О.) 

31. Про замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню 
зливних вод по вул.Мічуріна№22(деп.звернення Андрієвський Б.І.) 

32. Про замовлення проектно-кошторисної документації щодо коронування  
дерев по вул.8-березня від вул.Мічуріна до вул.Науки.( деп.звернення 
Ковалевський О.П). 
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33. Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 
ремонту вуличного освітлення по вул.Лісова. та довиділити кошти – 
10 000грн.( деп.звернення Ничик О.О). 

34. Виділення коштів  на капітальний ремонт дахів будинків по 
вул.Науки№1б№2,3,4,5.- 200000грн. .( звернення Дмитрів Р.М. та жителів 
даних будинків) 

35. Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 
ремонту вуличного освітлення по вул.Центральна. та довиділити кошти – 
70 000грн.( звернення Дмитрів Р.М.). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" – 6  , "проти" –  0 , "утрималися" – 0. 
 
Розгляд питань згідно проголосованного порядку денного: 
 
1. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню зливних вод 
від вул Грушевського№7 до пров. Ошитківський.( деп. звернення Чайка.В.П). 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький., 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію по 
відведенню зливних вод від вул Грушевського№7 до пров. Ошитківський. 
згідно деп. звернення Чайка.В.П. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
  "За" – 6 . "проти" – 0  . "утрималися" –0  .  
2. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню зливних вод  
вул Франка.( деп. звернення Величко.В.А). 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію по 
відведенню зливних вод  вул Франка. згідно деп. звернення Величко.В.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За"– .6  "проти"– 0 .  "утрималися"-0  . 
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3. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
   Замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню зливних вод  
вул Сонячна.( звернення жителів). 

 ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький.,С.В.Верозуб.,О.П.Ковалевький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію по 
відведенню зливних вод  вул Сонячна. згідно звернення жителів . 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 6 . "проти" –0  . "утрималися" –0  . 
 
4. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню зливних вод 
по вулиці Мічуріна (від вулиці Центральна до провулку Ошитківський). 
 
ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. Р.М.Дмитрів. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді замовити ПКД по відведенню зливних вод по вулиці 
Мічуріна (від вулиці Центральна до провулку Ошитківський. , та виділити 
кошти-49 500грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" – 5  . "проти" –  0. "утрималися" –0  .відсутній- Верозуб С.В. 
 
5. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації щодо кап ремонту 
вул.Тургеньева.( Звернення Шерстюк О.О). 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію щодо кап 
ремонту вул.Тургеньева.( Звернення Шерстюк О.О). 

ГОЛОСУВАЛИ:  
 "За" – 6 . "проти" –0  . "утрималися" – 0 . 
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6. 
СЛУХАЛИ: Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації щодо коронування  дерев по 
вул.Грушевського( деп.звернення Кульчицький О.В). 

ВИСТУПИЛИ: В.В.Потоцький., О.В.Кульчицький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Дане питання залишити без розгляду .(1- дані дерева знаходяться за межами 
комунальної території. 2-рада виділила кошти на озеленення) 

ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" –6 . "проти" – 0  . "утрималися" –0 . 
7. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження експортного звіту та ПКД по встановленню пристроїв 
примусового обмеження швидкості по вул. Степова, Сонячна, Басейна, 
Бориспільська, Мостова, Молодіжна та інші в с. Гора Бориспільського району 
Київської області. 
 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.О.Ничик. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати  раді затвердити експортний звіт та ПКД по встановленню 
пристроїв примусового обмеження швидкості по вул. Степова, Сонячна, 
Басейна, Бориспільська, Мостова, Молодіжна та інші в с. Гора 
Бориспільського району Київської області. 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –5   . "проти" –0  ."утрималися" – 1  .(Кульчицький О.В.) 
 
8. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Внесення змін до штатного розпису згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2020року №441. 

 ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.О.Ничик. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді внести зміни до штатного розпису згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03.2020року №441.- та довиділити – 
168 200грн. 
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ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5 , "проти" –    , "утрималися" –  1  .(Кульчицький О.В.). 
 
9. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Внесення змін до проектно-кошторисної документації « Організація 
дорожнього руху в с.Гора),  (деп. звернення Кульчицький О.В.).встановлення 
ППОШ по вул.Шкільна , та встановлення дорожнього знаку «Обережно 
діти». 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., С.В.Верозуб., О.В.Кульчицький. 

ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді об’явити тендер на виконання робіт згідно проектно-
кошторисної документації « Організація дорожнього руху в с.Гора), 
Бориспільського району Київської області. Та виділити – 100 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 6  . "проти" – 0   . "утрималися" – 0 . 
 
10. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на закупку 3шт. анти вандальних замків згідно комерційної 
пропозиції наданої відповідальним за спортивний майданчик Пилипенко М.О. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Б.І.Андрієвський. 

ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді дане питання відправити на доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 6  . "проти" –  0 . "утрималися" – 0 . 
11. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на замовлення адресних табличок. ( заява від Карпенко 
О.Д). 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді виділити кошти  на замовлення адресних табличок. ( заява 
від Карпенко О.Д).- 10 000грн. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 6  . "проти" –0   . "утрималися" – 0  . 
12. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Розгляду заяви від Пашинського Д.В. внесеня змін до ПКД « Організація 
дорожнього руху в с.Гора), та встановлення дорожнього знаку «Тупік» по вул. 
Чубинського . 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді дане питання залишити без розгляду.(очікування 
проведення тендеру)  

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 6  . "проти" – 0  . "утрималися" –0  . 
 
13. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Виділення коштів на програму «Добробут» п№32 та п№10.(призові місця 
гурток. Судномоделювання, діти та наставник) 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 

ВИРІШИЛИ:  
  Рекомендувати раді виділити кошти на програму «Добробут» п№32 та 
п№10.(призові місця гурток. Судномоделювання, діти та наставник) – 
58 400грн. 
ГОЛОСУВАЛИ:   
"За" – 6  . "проти" – 0 . "утрималися" –0  . 

 
14. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
  Виділення коштів на капітальний ремонт ЗДО (ясла-садок) «Берізка» в селі 
Гора Бориспільського району Київської області 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Р.М.Дмитрів., О.В.Кульчицький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
  Дане питання направити на розгляд ради для прийняття рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  5 . "проти" – 0 . "утрималися" –1(Кульчицький О.В.)   
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15. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Затвердження проектно-кошторисної документації «Нове будівництво 
спортивного комплексу по вул. Шкільна, в с. Гора Бориспільського району 
Київської області» (друга черга). 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 

 
ВИРІШИЛИ:  
  Дане питання направити на розгляд ради для прийняття рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –4   . "проти" –0   . "утрималися" –  1(Кульчицький О.В.)   відсутній-
Ковалевський О.П. 
16. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації по капремонту вулиці 
Щаслива в селі Гора Бориспільського району Київської області.(деп. 
звернення Шевченко М.В.). 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Б.І.Андрієвський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Дане питання направити на розгляд ради для прийняття рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" – 0  . "утрималися" – 0.відсутній-Верозуб С.В. 
 
17. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 

Розгляду заяв: 

Бабкова О.В. 
Бутенко В.Я. 
Осадча Н.К. 
Йовенко Н.П. 
Марковська С.А. 
Коваль Н.М. 
Колопач Л.І 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 
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ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді  : 
Бабкова О.В.-виділити кошти на лікування чоловіка згідно програми 
«Турбота» п№5-10 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4  . "проти" –0   . "утрималися" – 0 .відсутні-Верозуб С.В., Ковалевський 
О.П. 
Бутенко В.Я.- виділити кошти  згідно програми «Турбота» п№18-5 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  4 . "проти" – 0  . "утрималися" – 0 . відсутні-Верозуб С.В., 
Ковалевський О.П. 
 

Осадча Н.К.- виділити кошти  згідно програми «Турбота» п№15-10 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4  . "проти" – 0  . "утрималися" – 0 . відсутні-Верозуб С.В., 
Ковалевський О.П. 
 
Йовенко Н.П.- (не передбачено програмами.) На розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 4  . "проти" – 0  . "утрималися" –0  . відсутні-Верозуб С.В., Кульчицький 
О.В. 
 
Марковська С.А.- (не передбачено програмами). На розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  4 . "проти" –   0. "утрималися" – 1 .(Ничик О.О.) відсутні-Верозуб С.В 
 
Коваль Н.М.- виділити кошти згідно програми «Добробут»п№30 – 10 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –  0 . "утрималися" – 0 . відсутні-Верозуб С.В 
 
Колопач  Л.І.- виділити кошти  згідно програми «Турбота» п№5-10 000грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –  0 . "утрималися" – 0 . відсутні-Верозуб С.В. 
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18. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2020 року. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді затвердити звіт  про виконання бюджету за І квартал 2020 
року, успішно прийнятий контролюючими органами. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" – 0  . "утрималися" – 0 . відсутні-Верозуб С.В 
19. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Про збір для паркування транспортних засобів на 2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 

 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді  збір для паркування транспортних засобів на 2021 рік. 
залишити без змін на рівні 2020року. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  5 . "проти" –  0 . "утрималися" – 0 . відсутні-Верозуб С.В 
 
20. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 

ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді ставки та пільги із сплати земельного податку на 2021 
рік. залишити без змін на рівні 2020року. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  5 . "проти" –  0 . "утрималися" –0  . відсутні-Верозуб С.В 
 
21. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Встановлення туристичного збору на 2021 рік. 
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ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді туристичний збір на 2021 рік залишити без змін на рівні 
2020року 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" – 0  . "утрималися" – 0  . відсутні-Верозуб С.В. 
22. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, на 2021 рік.. 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік залишити без 
змін на рівні 2020року 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  5 . "проти" –  0 . "утрималися" – 0  . відсутні-Верозуб С.В 
 
23. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
клопотання від депутата Ніколаєнко В.В. щодо виділення коштів  на 
придбання елемента дитячої гірки  « Спіраль» - 13 000грн  
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді згідно клопотання  від депутата Ніколаєнко В.В. виділити 
кошти  для придбання елемента дитячої гірки  « Спіраль» - 13 000грн.  на 
дитячий майданчик по вул.Зоряна. 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" – 0  . "утрималися" –  0 . відсутні-Верозуб С.В 
24. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
 Замовлення  ПКД  відсипка вул.Аеропотівська. (згідно деп.звернення 
Андрієвський Б.І.) 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Б. І.Андрієвський. 
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ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді замовити ПКД  відсипка вул Аеропортівська (згідно 
деп.звернення Андрієвський Б.І.) . 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  5 . "проти" –  0 . "утрималися" –0   . відсутні-Верозуб С.В 
 
25. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Взяття на баланс  криниць котрі знаходяться на території комунальної 
власності Гірської сільської ради. 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді взяти на баланс  криниці котрі знаходяться на території 
комунальної власності Гірської сільської ради. 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –  0 . "утрималися" – 0  . відсутні-Верозуб С.В. 
 
26. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Звернення депутатської групи «Солідарність» щодо замовлення корегування  
в ПКД по капітальному ремонту вул.Мічуріна , заміна асфальтобетонного 
покриття від вул.8-Березня до вул.Грушевського. 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.О.Ничик. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді замовити корегування в ПКД по капітальному ремонту 
вул.Мічуріна , а саме заміна асфальтобетонного покриття від вул.8-Березня до 
вул.Грушевського.. та виділити кошти – 10 000грн. 
 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –   0. "утрималися" –  0 . відсутні-Верозуб С.В 
 
27. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів на розробку «Схеми санітарної очистки в с.Гора» згідно 
рекомендацій виконавчого комітету Гірської сільської ради – 100 000грн. 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький. 
 
ВИРІШИЛИ:  
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 Дане питання відправити на розгляд ради. 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –  0 . "утрималися" –  0 . відсутні-Верозуб С.В 
 
28. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Внесення змін в програму  «Добробут»  п№18 
 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Л.В.Баркова., О.О.Ничик. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді внести зміни в програму  «Добробут»  п№18-додати 
виплата готівкою., потерпілі та евакуйовані та довиділити – 1200грн. 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –5   . "проти" – 0  . "утрималися" – 0  . відсутні-Верозуб С.В 
 
29. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження  кошторису «Капітальний ремонт системи зливної каналізації 
по вулиці Яблунева в с. Гора, Бориспільського району, Київської області 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.О.Ничик. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді затвердити  кошторис «Капітальний ремонт системи 
зливної каналізації по вулиці Яблунева в с. Гора, Бориспільського району, 
Київської області. Та виділити кошти згідно даного кошторису.-34 000грн. 
 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" – 0  . "утрималися" – 0  . відсутні-Верозуб С.В 
 
30. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації по капремонту вулиці 
Київська в селі Гора Бориспільського району Київської області.(деп. 
звернення Ничик О.О.). 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.О.Ничик. 
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ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію по кап 
ремонту вулиці Київська в селі Гора Бориспільського району Київської 
області.(деп. звернення Ничик О.О.) та виділити -45 000грн. 

 ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" –  4 . "проти" – 0 . "утрималися" –1(Кульчицький О.В)   . відсутні-Верозуб 
С.В 
31. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню зливних вод 
по вул.Мічуріна№22(деп.звернення Андрієвський Б.І.) 
 
ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., Б.І.Андрієвський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію по 
відведенню зливних вод по вул.Мічуріна№22(деп.звернення Андрієвський 
Б.І.) а також вул.Науки1б., та перехрестя вул.Грушевського та вул.Науки.(деп 
звернення Кульчицький О.В) 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" – 0  . "утрималися" – 0  . відсутні-Верозуб С.В 
 
32. 

СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Замовлення проектно-кошторисної документації щодо коронування  дерев по 
вул.8-березня від вул.Мічуріна до вул.Науки.( деп.звернення Ковалевський 
О.П). 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький., О.О.Ничик., О.П.Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Дане питання залишити без розгляду .(1- дані дерева знаходяться за межами 
комунальної території. 2-рада виділила кошти на озеленення) 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –0   . "утрималися" –0   . відсутні-Верозуб С.В. 
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33. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 
ремонту вуличного освітлення по вул.Лісова. та довиділити кошти – 
10 000грн.( деп.звернення Ничик О.О). 

 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.О.О.Ничик., О.П.Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді  затвердити проектно-кошторисну документацію щодо 
капітального ремонту вуличного освітлення по вул.Лісова. та довиділити 
кошти – 10 000грн.( деп.звернення Ничик О.О) 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –0   . "утрималися" –0   . відсутні-Верозуб С.В 
 

34. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Виділення коштів  на капітальний ремонт дахів будинків по 
вул.Науки.№2,3,4,5.- 200000грн. .( звернення Дмитрів Р.М. та жителів даних 
будинків) 

ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.О.О.Ничик., О.П.Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді  виділення коштів  на капітальний ремонт дахів будинків 
по вул.Науки№2,3,4,5.- 200 000грн. .( звернення Дмитрів Р.М. та жителів 
даних будинків) 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –0   . "утрималися" –0   . відсутні-Верозуб С.В 

 

35. 
СЛУХАЛИ:Інформацію щодо : 
Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 
ремонту вуличного освітлення по вул.Центральна. та довиділити кошти – 
70 000грн.( звернення Дмитрів Р.М.). 
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ВИСТУПИЛИ: В.В. Потоцький.О.О.Ничик., О.П.Ковалевський. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Рекомендувати раді  затвердити проектно-кошторисну документацію щодо 
капітального ремонту вуличного освітлення по вул.Центральна. та довиділити 
кошти – 70 000грн.( звернення Дмитрів Р.М.) 

ГОЛОСУВАЛИ:   

"За" – 5  . "проти" –0   . "утрималися" –0   . відсутні-Верозуб С.В 
 
 

Голова комісії               _____________   В.В. Потоцький. 

 
Секретар комісії  ____________      О.О.Ничик. 
 
 Члени комісії  _____________   С.В. Верозуб. 
 
                                                     _____________  О.В. Кульчицький. 
 
                                                     _____________  О.П. Ковалевський. 
 
                                                     _____________    Б.І. Андрієвський. 


