
 

 

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 № 11 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

21 вересня 2021р. 

Початок засідання 13:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 14 :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 Правил утримання собак та котів на території Гірської 

сільської ради. 

2. Про затвердження Програми співпраці між Гірською сільською радою її 

виконавчими органами та Інститутом водних проблем і меліорації 

Національної академії аграрних наук України. 

3. Про звернення громадян щодо видалення аварійних дерев та ліквідації 

сміттєзвалищ. 

4. Про зміну кольорів фасадів по проекту «Будівництво середньої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. 

Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області» (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 Правил утримання собак та котів на території Гірської 



сільської ради. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що під час осінньо-весняних 

періодів збільшується чисельність бродячих тварин на вулицях громади. 

Прийняття Правил утримання домашніх тварин врегулює відповідальність 

жителів за домашніх улюбленців. Домашні тварини мають бути  у дворі, а не на 

вулиці з безпритульними тваринами. Під час обговорення, вирішили 

доопрацювати Правила та додати список небезпечних порід. 

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

ВИРІШИЛИ: доопрацювати Правила утримання собак та котів на території 

Гірської сільської ради. 

2. Про затвердження Програми співпраці між Гірською сільською радою її 

виконавчими органами та Інститутом водних проблем і меліорації 

Національної академії аграрних наук України. 

СЛУХАЛИ: Яременка С.В., який повідомив, що частина водопровідних мереж в 

с. Гора є власністю Інституту водних проблем і меліорації Національної академії 

аграрних наук України. Інститут не має фінансування для поточного ремонту 

даних мереж. Тому виникла необхідність співпраці для спів фінансування робіт, 

так як цими мережами постійно користуються жителі с. Гора. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення «Про затвердження 

Програми співпраці між Гірською сільською радою її виконавчими органами та 

Інститутом водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук 

України». 

3. Про звернення громадян щодо видалення аварійних дерев та ліквідації 

сміттєзвалищ. 

СЛУХАЛИ: Яременка С.В., який повідомив, що за зверненнями громадян є 

необхідність звернутися до бюджетної комісії щодо виділення додаткових коштів 

на прибирання сміттєзвалищ та ліквідації аварійних дерев.. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати бюджетній комісії звернутися до ради  та прийняти 

рішення щодо виділення коштів на послуги з видалення аварійних дерев та 

ліквідації сміттєзвалищ. 

4. Про зміну кольорів фасадів по проекту «Будівництво середньої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. 

Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області» 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М, яка повідомила, що кольори та фарба, що 

передбачена проектом знята з виробництва, постало питання щодо зміни кольорів 

фасадів по проекту «Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів 



на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району 

Київської області». 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти рішення Про зміну кольорів фасадів 

по проекту «Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 

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

Київської області» 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  


