
 

 

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 №17 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

03 лютого 2022р. 

Початок засідання 11:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 11:30 

 

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 корегування проектно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Райдужний в с. Ревне 

Бориспільського району Київської області». 

2. Про замовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття частини вул. Тиха від вул. Толстого до вул. 

Аеропортівська в с. Гора Бориспільського району Київської області». 

3. 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 корегування проектно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Райдужний 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. 

2. Про замовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття частини вул. Тиха від вул. Толстого до вул. 

Аеропортівська в с. Гора 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. 

3. Різне.  

СЛУХАЛИ: В Різному розглядали звернення депутата Тютюн Я.І., щодо 

встановлення додаткових ліхтарів на вулиці Молодіжна в с. Затишне. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати начальнику управління ЖКГ та КБ вивчити дане 

питання. 

СЛУХАЛИ: В Різному розглядали звернення депутата Пекни Г.В. щодо 

встановлення додаткової огорожі на сміттєвому майданчику в с.Ревне вул. 

Шкільна 56. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати начальнику управління ЖКГ та КБ вивчити дане 

питання. 

 

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  

 


