
 

 

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 № 7 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

19 травня 2021р. 

Початок засідання 14:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 15 :00 

 

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

комісії), Пекна Г.В. 

Відсутні члени комісії : Яременко С.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження “Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

провадження підприємницької діяльності на території Гірської сільської 

ради”. 

2. Про вивчення “Правил утримання собак та котів на території Гірської 

сільської ради”. 

3. Різне. 

 Голова комісії після обговорення пропозицій членів комісії поставила на 

голосування порядок денний: 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

1. Про затвердження “Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

провадження підприємницької діяльності на території Гірської сільської 

ради”. 

СЛУХАЛИ: Нерубайська І.М. рекомендувала раді затвердити “Порядок 

розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької 



діяльності на території Гірської сільської ради”. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді прийняти “Порядок розміщення тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для провадження підприємницької діяльності на території 

Гірської сільської ради”. 

 

2. Про затвердження “Правил утримання собак та котів на території Гірської 

сільської ради”. 

СЛУХАЛИ: Нерубайська І.М., запропонував на базі КП Горянин створити 

реєстраційну службу домашніх собак та котів та прийняти правила утримання.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати раді прийняти “Правил утримання собак та котів на 

території Гірської сільської ради”. 

 

3. Різне 

СЛУХАЛИ: Пекна Г.В., підняла питання  щодо якості косіння ( ширини меж, 

місць косіння) на території громади землі загального користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Нерубайській І.М. звернутися до начальника 

управління ЖКГ та КБ ВК гірської сільської ради за роз’ясненням та 

встановленням меж косіння на території громади. 

 

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  


