
 

 

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 №18 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

15 лютого 2022р. 

Початок засідання 10:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 11:00 

 

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: Карпенко О.Д. – інспектор з благоустрою гірської сільської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змін до Програми врегулювання чисельності безпритульних 

тварин на Території Гірської сільської ради. 

2. Про розгляд звернення депутата Ничик О.О. щодо придбання нової ТП для 

жителів трьох вулиць с. Гора. 

3. Про розгляд звернення депутата Ничик О.О щодо замовлення ПКД на на 

асфальтування частини вулиці Лісова в с. Гора. 

4. Різне. 

1).Про звернення жителів вул. Франка в с. Гора, щодо відсутності водовідведення 

талих та дощових вод на певному проблемному відрізку вулиці. 

2). Про звернення жителів вул. Сонячна в с. Гора, щодо відсутності 

водовідведення талих та дощових вод на певному проблемному відрізку вулиці. 

 



Голова комісії після обговорення пропозицій членів комісії поставила на 

голосування порядок денний з змінами та пропозиціями: 

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

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про внесення змін до Програми врегулювання чисельності безпритульних 

тварин на Території Гірської сільської ради. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка пояснила необхідність змін до Програми. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати сесії прийняти дане рішення. 

2. Про розгляд звернення депутата Ничик О.О. щодо придбання нової ТП для 

жителів трьох вулиць с. Гора. 

 СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М. Галач А.А., Бідненко Т.В.  Обговорили, що вказана 

ТП є приватною.  Кошти на нову ТП не передбачені в бюджеті. Питання не 

вивчене. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати управлінню ЖКГ вивчити доцільність цього 

питання. Кому належить ТП до якої під’єднані жителі цих вулиць, які можливі 

варіанти розподілення цих жителів до інших ТП. Чи є земельна ділянка для 

встановлення нової ТП, охоронна зона. Звернутися до ДТЕК щодо роз’яснення та 

вивчення даного питання.. 

3. Про розгляд звернення депутата Ничик О.О. щодо замовлення ПКД для 

асфальтування вул. Лісова в с. Гора. 

 СЛУХАЛИ: Галач. А,А. Бідненко Т.В. 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії після отримання піврічного звіту за 2022 рік 

замовлення ПКД та передбачити кошти. 

4. Різне.  

1).Про звернення жителів вул. Франка в с. Гора, щодо відсутності 

водовідведення талих та дощових вод на певному проблемному відрізку 

вулиці. 

2). Про звернення жителів вул. Сонячна в с. Гора, щодо відсутності 

водовідведення талих та дощових вод на певному проблемному відрізку 

вулиці. 

 

СЛУХАЛИ: Карпенко О.Д. 1).Про звернення жителів вул. Франка в с. Гора, щодо 

відсутності водовідведення талих та дощових вод на певному проблемному 

відрізку вулиці. 



2). Про звернення жителів вул. Сонячна в с. Гора, щодо відсутності 

водовідведення талих та дощових вод на певному проблемному відрізку вулиці. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-_4_, «Проти»-_0, «Утримався»-0_, «Не голосував»-_0_. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії після отримання піврічного звіту за 2022 рік 

внести зміни до Рішення сесії №1798-92-VII 18 червня 2020 року про «Розробити 

ПКД по улаштуванню фільтраційного колодязя з локальними очисними 

спорудами дощової каналізації по вул Франка 18» Додати вул Сонячна 61» Та 

передбачити кошти  після отримання піврічного звіту за 2022 рік. 

 

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  

 


