
 

 

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 №16 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

21 січня 2022р. 

Початок засідання 11:30 

                                                                                                  

Кінець засідання 12 :00 

 

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

комісії), Бідненко Т.В., Галач А.А. 

Відсутні члени комісії : 0 

Присутні: Жила В.О. начальник Управління житлово-комунального господарства 

та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області. 

Запрошені: 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 

учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

Коригування.» 

2. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вулиці Грушевського в 

селі Гора Бориспільського району Київської області (коригування)». 

3. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Будівельників в с. Ревне 

Бориспільського району Київської області». 

4. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Райдужна в с. Ревне Бориспільського 



району Київської області». 

5.  Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вулиці І. Франка в с. Мартусівка 

Бориспільського району Київської області». 

6. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Козацька в с. Мартусівка 

Бориспільського району Київської області». 

7. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Шкільна в с. Ревне Бориспільського 

району Київської області». 

8.  Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка на ділянці від 

вулиці Польова до вулиці Горького а с. Ревне Бориспільського району Київської 

області». 

9.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт харчоблоку та їдальні із заміною технологічного обладнання Ревненського 

опорного закладу загальної середньої освіти Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, що знаходиться за адресою вулиця 

Шкільна, 24, село Ревне, Бориспільський район Київська область». 

10. Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт «Термічна модернізація (утеплення) фасадів будівлі Ревненського 

опорного закладу загальної середньої освіти Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, що знаходиться за адресою вулиця 

Шкільна, 24, село Ревне, Бориспільський район Київська область». 

11.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт даху та відмостки будівлі Ревненського опорного закладу загальної 

середньої освіти Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області, що знаходиться за адресою вулиця Шкільна, 24, село Ревне, 

Бориспільський район Київська область». 

12.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Реконструкцію 

пам’ятника «Обеліск слави» та благоустрою прилеглої території по вул. 

Центральна в с. Гора Бориспільського району Київської області». 

13.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Лесі Українки на відрізку від вулиці 

Мазепи Івана до вулиці Грушевського Михайла в с. Гора Бориспільського району 

Київської області». 

14.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт паркувального майданчика по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського 



району Київської області». 

15.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт паркувального майданчика по вул. Центральна, 5 в с. Гора 

Бориспільського району Київської області». 

16.  Про замовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт Будинку культури по вул. Шкільна, 1 в с. Мартусівка Бориспільського 

району Київської області. 

17. Різне. 

Голова комісії після обговорення пропозицій членів комісії поставила на 

голосування порядок денний: 

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

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 

учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

Коригування.» 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

2. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вулиці Грушевського в 

селі Гора Бориспільського району Київської області (коригування)».  

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

3. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Будівельників в с. Ревне 

Бориспільського району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

4. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Райдужна в с. Ревне Бориспільського 

району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 



5.  Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вулиці І. Франка в с. Мартусівка 

Бориспільського району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

6. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Козацька в с. Мартусівка 

Бориспільського району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

7. Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт проїзної частини вул. Шкільна в с. Ревне Бориспільського 

району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

8.  Про замовлення коригування проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка на ділянці від 

вулиці Польова до вулиці Горького а с. Ревне Бориспільського району Київської 

області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність коригування даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

9.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт харчоблоку та їдальні із заміною технологічного обладнання Ревненського 

опорного закладу загальної середньої освіти Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, що знаходиться за адресою вулиця 

Шкільна, 24, село Ревне, Бориспільський район Київська область». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність замовлення даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

10. Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт «Термічна модернізація (утеплення) фасадів будівлі Ревненського 

опорного закладу загальної середньої освіти Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, що знаходиться за адресою вулиця 

Шкільна, 24, село Ревне, Бориспільський район Київська область». 



СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність замовлення даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

11.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт даху та відмостки будівлі Ревненського опорного закладу загальної 

середньої освіти Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області, що знаходиться за адресою вулиця Шкільна, 24, село Ревне, 

Бориспільський район Київська область». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність замовлення даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

12.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Реконструкцію 

пам’ятника «Обеліск слави» та благоустрою прилеглої території по вул. 

Центральна в с. Гора Бориспільського району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність замовлення даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

13.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Лесі Українки на відрізку від вулиці 

Мазепи Івана до вулиці Грушевського Михайла в с. Гора Бориспільського району 

Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність замовлення даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

14.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт паркувального майданчика по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського 

району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність замовлення даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

15.  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт паркувального майданчика по вул. Центральна, 5 в с. Гора 

Бориспільського району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який пояснив необхідність замовлення даного проекту. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

16.  Про замовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт Будинку культури по вул. Шкільна, 1 в с. Мартусівка Бориспільського 



району Київської області». 

СЛУХАЛИ: Жилу В.О., який вказав про перелік робіт. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення  та замовити 

обстеження вказаної будівлі. 

17. Різне.  

СЛУХАЛИ: В різному розглянули Положення про порушення благоустрою на 

території Гірської сільської ради. Положення потребує доопрацювання. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати відділу благоустрою доопрацювати дане Положення. 

 

Голова постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової політики, 

комунального господарства, транспорту, енергозбереження та благоустрою 

Гірської сільської ради Нерубайська І.М. засідання комісії закрила. 

  

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  

 


