
 

 

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 №19 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

22 квітня 2022р. 

Початок засідання 14:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 16:00 

 

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

комісії), Бідненко Т.В., Галач А.А. 

Відсутні члени комісії : 0 

Присутні: Коссаковська А.С. в.о. начальника Управління житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області. 

Запрошені: Яременко С.В. та Мамедов Р. – депутати Гірської сільської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд питання проекту рішення на чергову сесію щодо переліку 

виконання робіт у 2022 році. Замовником яких є управління ЖКГ та КБ Гірської 

сільської ради. 

2. Різне. 

1). Місячник благоустрою. 

2). Про перенеймування назв вулиць: с. Ревне - Горького, Гагаріна; с. Гора – 

Тургенєва, Пушкіна. 

 

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. Різне. 

1). Місячник благоустрою. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М. Галач А.А., Мамедова Р., Бідненко Т.В. Потрібно 

провести місячник благоустою, але без скупчення жителів та без толок. 

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

ВИРІШИЛИ: Провести інспекцію в громаді, виявити осередки засмічення, їх 

власників,  та з’ясувати можливі варіанти вирішення. 

 

2). Про перенеймування назв вулиць: с Ревне - Горького, Гагаріна; с. Гора – 

Тургенєва, Пушкіна. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М. Галач А.А., Мамедова Р. Враховуючи дії військової 

агресії РФ щодо України є пропозиції щодо зміни назв вулиць, потрібно зробити 

оголошення щодо можливих пропозицій та провести громадські слухання з 

жителями. 

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

ВИРІШИЛИ: узгодити процедуру перенеймування вулиць. 

 

2. Про розгляд питання проекту рішення на чергову сесію щодо переліку 

виконання робіт у 2022 році. Замовником яких є управління ЖКГ та КБ Гірської 

сільської ради.  

СЛУХАЛИ: Коссаковську А.С. що переліку питань, терміну їх виконання та 

об’єму виконаних робіт. Обговорили доцільність та пріоритетність виконання 

робіт по певних обєктах.  В Додаток 1 будуть внесені зміни, запропоновані при 

обговоренні. 

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

ВИРІШИЛИ: рекомендувати управлінню ЖКГ внести зміни в Додаток 1 (перелік 

робіт на 2022 рік) враховуючи нинішній стан в державі та в період військового 

стану. Пріоритетними є об’єкти соціальної інфраструктури. 

 

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  



 


