
 

 

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 №20 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

28 квітня 2022р. 

Початок засідання 14:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 14:30 

 

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

комісії), Бідненко Т.В., Галач А.А. 

Відсутні члени комісії : 0 

Присутні: 0 

Запрошені: Яременко С.В. – депутат Гірської сільської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд звернення депутата Тютюн Я.І. від 26.04.2022 року, щодо 

виявленого стихійного сміттєзвалища в с. Затишне. 

2. Про розгляд звернення депутата Ничик О.О. від 03.02.2022 року, 

замовлення ПКД на освітлення частини вул. Лісова. 

3. Про розгляд звернення депутата Нерубайської І.М. від 28.04.2022 року, що 

виявлених стихійних сміттєзвалищ в с. Ревне. 

4. Про розгляд звернення старости Байчас В.В. від 22.02.2022 року, щодо 

коригування проекту відсипки вул. Центральна в с. Ревне та стану 

неасфальтованих вулиць. 

5. Про розгляд звернення жителя Плотніков С.А. від 18.02.2022 року, щодо 

відсипки вул. Столична в с. Ревне. 

6. Про розгляд пріоритетності відсипок та асфальтування вулиць в  с. Ревне. 

7. Про розгляд звернення жителя Яшкір О.В. від 06.12.2021 року, щодо 

асфальтування частини вул. Шевченка в с. Ревне. 



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 розгляд звернення депутата Тютюн Я.І. від 26.04.2022 року, що 

виявленого стихійного сміттєзвалища в с. Затишне. 

 

СЛУХАЛИ: Тютюн Я.І. щодо виявленого жителями сміттєзвалища, та Бідненко 

Т.В., яка запропонувала через інспектора благоустрою знайти власника земельної 

ділянки та зобов’язати його прибрати на території.  

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

ВИРІШИЛИ: Передати звернення інспектору з благоустрою. 

2. Про розгляд звернення депутата Ничик О.О. від 03.02.2022 року, 

замовлення ПКД на освітлення частини вул. Лісова. 

СЛУХАЛИ: Галача А.А., який повідомив, що потрібно вивчити питання за 

допомогою КП Горянин. 

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

ВИРІШИЛИ: Вивчити питання за допомогою КП Горянин щодо об’єму робіт. 

3.  Про розгляд звернення депутата Нерубайської І.М. від 28.04.2022 року, 

щодо виявлених стихійних сміттєзвалищ в с. Ревне. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка повідомила, що смітник на комунальній землі. 

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

ВИРІШИЛИ: Передати звернення інспектору з благоустрою та передбачити 

кошти за програмою підтримки КП Горянин. 

4.  Про розгляд питання звернення старости Байчас В.В. від 22.02.2022 року, 

щодо коригування проекту відсипки вул. Центральна в с. Ревне. 

СЛУХАЛИ: Галача А.А., який повідомив, що у період військового стану не 

здійснюються капітальні роботи, отже коригування немає сенсу.  

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

ВИРІШИЛИ: Не рекомендувати сесії прийнятті рішень, що пов’язані з 

капітальними ремонтами дорожнього покриття. Бюджетом на 2022 рік не 

передбачені кошти на коригування вказаного проекту. 

5. Про розгляд питання звернення жителя Плотніков С.А. від 18.02.2022 року, 

щодо відсипки вул. Столична в с. Ревне.  

СЛУХАЛИ: Галача А.А., який повідомив, що у період військового стану не 

здійснюються капітальні роботи, отже питання буде  вивчене у мирний час.  

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



ВИРІШИЛИ: Не рекомендувати сесії прийнятті рішень, що пов’язані з 

капітальними ремонтами дорожнього покриття. 

6. Про розгляд питання пріоритетності відсипок та асфальтування вулиць в  с. 

Ревне. 

СЛУХАЛИ: Галача А.А., який повідомив, що у період військового стану не 

здійснюються капітальні роботи, отже питання буде  вивчене у мирний час..  

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

ВИРІШИЛИ: Не рекомендувати сесії прийнятті рішень, що пов’язані з 

капітальними ремонтами дорожнього покриття. 

7. Про розгляд питання звернення жителя Яшкір О.В. від 06.12.2021 року, 

щодо асфальтування частини вул. Шевченка в с. Ревне. 

СЛУХАЛИ: Галача А.А., який повідомив, що у період військового стану не 

здійснюються капітальні роботи, отже питання буде  вивчене у мирний час.  

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

ВИРІШИЛИ: Не рекомендувати сесії прийнятті рішень, що пов’язані з 

капітальними ремонтами дорожнього покриття. 

 

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  

 


