
 

 

УКРАЇНА 

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

Бориспільського району 

Київської області 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

20 липня 2021р. 

Початок засідання 15:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 16 :00 

 

Присутні члени комісії: Нерубайська І.М. (голова комісії), Тютюн Я.І. (секретар 

комісії), Яременко С.В. (заступник голови комісії), Пекна Г.В. 

Відсутні члени комісії :  

Присутні:  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про прийняття права замовника по виконанню робіт «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вулиці Щаслива в селі Гора Бориспільського 

району, Київської області». 

2. Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 24 грудня 2020 

року № 110-4-VІІІ «Про затвердження Програми врегулювання 

чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 

2021-2025 роки» 

3. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора 

Бориспільського району Київської області 

4. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по об’єкту 

«Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи 

(600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району 

Київської області» 

5. Різне. 

 Голова комісії після обговорення пропозицій членів комісії поставила на 



голосування порядок денний: 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

 

1. Про прийняття права замовника по виконанню робіт «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вулиці Щаслива в селі Гора Бориспільського 

району, Київської області». 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що замовником проекту була 

Гірська сільська рада. Проект та експертний звіт передали управлінню ЖКГ та 

КБ. Управління в свою чергу звернулось до КОДА щодо фінансування даного 

проекту в рамках програми розвитку. Для проведення закупівлі потрібно, щоб 

управління виступило в якості замовника. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення Про прийняття права 

замовника по виконанню робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вулиці Щаслива в селі Гора Бориспільського району, Київської області». 

2. Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 24 грудня 2020 

року № 110-4-VІІІ «Про затвердження Програми врегулювання 

чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 

2021-2025 роки» 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що за неодноразовими 

зверненнями волонтерів сільська рада може ввести зміни до Програми та 

закупити корм для безпритульних тварин. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення «Про внесення змін до 

рішення Гірської сільської ради від 24 грудня 2020 року № 110-4-VІІІ «Про 

затвердження Програми врегулювання чисельності безпритульних тварин на 

території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки». 

3. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора 

Бориспільського району Київської області. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що Гірська сільська рада є 

власником будівлі, і має давати нотаріальну згоду на проведення будівельних 

робіт ( суто технічне питання). 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення Про надання згоди на 

проведення будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт ДНЗ «Берізка» по 

вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

4. Про надання згоди на проведення будівельних робіт по об’єкту 



«Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи 

(600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району 

Київської області» 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що Гірська сільська рада є 

власником будівлі, і має давати нотаріальну згоду на проведення будівельних 

робіт ( суто технічне питання).  

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-4, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення Про надання згоди на 

проведення будівельних робіт по об’єкту «Будівництво середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 

3 в с. Гора Бориспільського району Київської області» 

5. Різне 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що 5 грудня всесвітній день 

волонтерів, потрібно запропонувати бюджетній комісії передбачити кошти, а на 

сесії внести зміни до програми «Добробут» та подякувати і відзначити волонтерів 

громади. 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  


