
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

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

ІХ пленарного засідання виконавчого комітету № 2 
 

від 10 червня 2020 року                                                                          с. Гора                                           
Присутніх членів виконавчого комітету – 6 
Відсутні – 3 
 

 
Засідання відкриває сільський голова Дмитрів Р.М. 

 
Сільський голова запропонував внести зміни до порядку денного згідно списку 
наданого членам виконкому. 
Давидок О.П. запропонував включити питання щодо затвердження тренера та 
складу команди з регбі. 
Чайка А.С. запропонував розглянути заяву гр. Науменка І.П. (різне) 
Яременко С.В. запропонував розглянути питання: зелених насаджень, які 
знаходяться на балансі Гірської сільської ради (різне) 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» -2; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 47  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання від 10.06.2020 року 
 

1. Про відмову у видачі ордеру гр. Кафлюк Н.Р. 
2. Про погодження розміщення об’єктів електроенергетики на території 

села Гора Бориспільського району Київської області; 
3. Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою (ТОВ «ІБК 

Енергокапітал», гр. Бобруй А.П., гр. Даньшову Є.М., гр. Ананьєву Ю.О.) 
4. Про затвердження звіту та виплата заохочення тренеру футбольної 

команди;  
5. Про внесення змін до календарного плану спортивно-масових заходів в 

с. Гора на 2020 рік; 
6. Про виділення ділянки для родинного поховання; 
7. Про звернення до суду щодо зняття з реєстрації; 
8. Про визначення виконавця ведення спеціальної книги реєстрації 

поховань та перепоховань громадян; 
9. Про затвердження конкурсної документації по проведенню конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирними будинками та гуртожитками. 
10. Про затвердження складу команди з регбі. 
 
11. Протокольні рішення  



1) щодо рекомендації Гірській сільській раді виділити кошти на 
демонтаж незаконно встановлених ППЗШР в сумі __________ грн.; 

2) щодо звернення до ПВКП «Маран» про відновлення меж земельної 
ділянки та поновлення договору оренди; 

3) щодо обстеження екологічної безпеки використання земельної 
ділянки ПВКП «Маран» з залученням відповідних структур. 

 
12. 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.  
16) розгляд заяви гр. Науменко І.П. 
17) питання щодо зелених насаджень, які знаходяться на балансі 

Гірської сільської ради 
 

Голова зауважив що на засіданні присутні громадяни, питання яких 
запропонував розглянути першочергово. 
 
Розглянули питання з розділу «Різне» про погодження схеми санітарної 
очистки с. Гора. Заслухали Ігоря Володимировича Сліпця, який є розробником 
даної схеми. Після обговорення вирішили рекомендувати раді виділити кошти з 
бюджету для можливості реєстрації додаткової угоди з розробником 
(отримання погоджень в відповідних інстанціях).  

 



І питання: Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою гр. 
Ананьєву Ю.О. 
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 № 48  
 
ІІ питання: Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою гр. 
Ананьєву Ю.О. 
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 № 48  
 
ІІІ питання: Про затвердження звіту та виплата заохочення тренеру 
футбольної команди 
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 № 49  
 
ІV питання: Про затвердження тренера та складу команди з регбі 
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 № 50 
 
V питання: Про внесення змін до плану спортивно-масових заходів с. Гора 
на 2020 рік 
Сільський голова після пропозицій Сапіцького О.І. та обговорення поставив 
на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 51 
 
VІ питання: Про погодження розміщення об’єктів електроенергетики на 
території села Гора Бориспільського району Київської області  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 2; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
VІІ питання: Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою 
ТОВ «ІБК Енергокапітал»  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 



Голосували: «за» - 2; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
Яременко С.В. запропонував зробити перерву в засіданні виконкому до 
п’ятниці попередньо провівши засідання комісії. 
Голова поставив на голосування дану пропозицію.  
Пропозиція не набрала голосів. 
 
VІІІ питання: Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою гр. 
Бобруй А.П.  
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 2; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 3. 
За результатами голосування: Рішення не прийнято 
 
ІХ питання: Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою гр. 
Даньшову Є.М. 
 
Яременко С.В. повторно запропонував зробити перерву в засіданні виконкому 
до п’ятниці попередньо провівши засідання комісії. 
 
Сільський голова після обговорення поставив на голосування дане питання. 
Голосування зупинено. 
 
Х питання: Про виділення ділянки під родинне поховання 
Сільський голова поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 1; «не брали участь в 
голосуванні» - 0. 
За результатами голосування: Прийнято рішення № 52 
 
Давидок О.П. запропонував перенести засідання виконкому 
Головуючий поставив пропозицію на голосування. Пропозицію підтримали 3 
члена виконкому.  
  
Чайка А.С. запропонував розглянути заяву гр. Науменка І.П. 
Заслухавши Івана Павловича, розібравшись в ситуації та з’ясувавши що 
будинок належить падчерці покійного брата вирішили на засідання комісії дану 
особу. 
 
 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


