
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

       

від 29 квітня 2022 року                                                          № 94 

 

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Гірської сільської 

ради «Про створення комісії з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території  Гірської сільської ради»  

від 29 жовтня 2019 року № 123  

  

  

Відповідно законів України «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1217 

«Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»,  

виконавчий комітет Гірської сільської ради  

  

ВИРІШИВ:  

  

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Гірської сільської ради 

«Про створення комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Гірської сільської ради» від 29 жовтня 2019 № 123, а саме:  

-  Затвердити склад комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

на території Гірської сільської ради у новій редакції (додаток 1).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради 

Счастливого М.А.  

  

  

 

Сільський голова                                                                         Роман ДМИТРІВ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 

від 29 квітня 2022 року № 94  

  

  

  

Склад  

комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території  

Гірської сільської ради  

  

Голова комісії  Стрельніков Олексанр Володимирович, спеціаліст-

інспектор з благоустрою відділу благоустрою Управління 

ЖКГ та КБ виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Секретар комісії  ТАРАН Ольга Володимирівна, спеціаліст – інспектор з 

благоустрою відділу благоустрою Управління ЖКГ та КБ 

виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Член комісії  ЯРЕМЕНКО Сергій Васильович, начальник відділу 

інспекції з паркування УЖКГ 

та КБ виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Член комісії  КАРПЕНКО Олеся Даниїлівна, головний спеціаліст – 

інспектор з благоустрою відділу благоустрою УЖКГ 

та КБ виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Член комісії  БІДНЕНКО Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст 

відділу архітектури та містобудування 

виконавчого комітету Гірської сільської ради  

Член комісії  СЕМЕНЮК Людмила Олександрівна, староста села 

Мартусівка  

Член комісії  БАЙЧАС Валентина Василівна, староста сіл Ревне та 

Затишне  

  

  

Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ  
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