
 

 

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 №14 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

02 грудня 2021р. 

Початок засідання 11:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 12 :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 затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови  в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів на території Гірської сільської ради. 

2. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень  на 

території Гірської сільської ради. 

3. Про звернення щодо замовлення корегування проектно-кошторисної 

документації за робочим проектом «Нове будівництво каналізаційної 

насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. 

Лесі Українки в с. Гора, бориспільського району, Київської області». 

4. Про внесення змін до Положення про поховання території Гірської сільської 

ради. 

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 затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови  в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів на території Гірської сільської ради. 

СЛУХАЛИ: Яременка С.В. який провів доповідь по запропонованому «Порядку» 

та пояснив порядок отримання дозволів. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

2. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень  на 

території Гірської сільської ради  

СЛУХАЛИ: Яременка Сергія, який є автором даної Програми. Програма 

передбачає планування зелених насаджень, створення в подальшому карти, 

регулювання кількості та фінансування придбання зелених насаджень. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

3. Про звернення КОДА щодо замовлення корегування проектно-кошторисної 

документації за робочим проектом «Нове будівництво каналізаційної 

насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. 

Лесі Українки в с. Гора, бориспільського району, Київської області». 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка повідомила, що будівництво здійснює КОДА, а 

автором проекту є Управління ЖКГ та КБ ВК Гірської сільської ради. Маємо 

звернутися до проектної організації за коригуванням. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

4. Про внесення змін до Положення про поховання території Гірської сільської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка повідомила, що в прийнятому положення на 

поховання мають право на поховання на території Гірської сільської ради тільки 

зареєстровані мешканці громад. Пропозиція внесення змін полягала в тому, щоб 

додати тих померлих, в кого в паспорті місце народження співпадає з населеним 

пунктом нашої громади, при тому, що може і не бути реєстрації в громаді. В ході 

обговорень виникли різносторонні протиріччя. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-1, «Проти»-03, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: доопрацювати  дане рішення, бо в ході обговорення виникли 

додаткові пропозиції до вказаного Положення. 

5. Різне. 

В «Різному» обговорили роботу Управління ЖКГ та КБ ВК Гірської сільської 

ради, на сесії 29.10.2021 року в Пропозиціях до бюджету було виділено 15000,00 

грн для встановлення камери на сміттєвому майданчику в с. Ревне вул. Шкільна 



56, але минув місяць, а роботи ще не розпочаті. За допомогою камери була б 

можливість встановити порушників благоустрою. 

ВИРІШИЛИ: зобов’язати Яременка С.В. звернутися за роз’ясненням щодо даної 

ситуації до начальника Управління ЖКГ та КБ ВК Гірської сільської ради. 

 

 

 

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  


