
 

 

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 № 8 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

25 травня 2021р. 

Початок засідання 10:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 11 :00 

 

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

комісії), Яременко С.В. (заступник голови комісії) 

Відсутні члени комісії : Пекна Г.В. 

Присутні: Безпалий Анатолій Анатолійович,  Михайлуца Інна Андріївна, 

Степаненко Є.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд договору щодо відшкодування по перевезенню пасажирів 

(пільговиків). Про зміну паспорту маршруту №23 на паспорт маршруту 

Затишне- Бориспіль. 

2. 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 розгляд договору щодо відшкодування по перевезенню пасажирів 

(пільговиків). Про зміну паспорту маршруту №23 на паспорт маршруту 

Затишне- Бориспіль. 

СЛУХАЛИ: Безпалого А.А. щодо моментів співпраці з ТОВ «Автосервіс», 

схеми та методи відшкодування. Безпалий А.А. повідомив, як представник 

ТОВ «Автосервіс», що підприємство ще не розпочинало погодження зміни 

маршруту.  

Нерубайська І.М. рекомендувала комісії звернутися до Заступника голови 



Счасливого Максима Анатолійовича для погодження з ТОВ «Автосервіс» 

новий паспорт маршруту. Степаненко Є. М.  має зробити договір з ТОВ 

«Автосервіс» на відшкодування по перевезенню пасажирів (пільговиків). 

Рішення сесії №366 від 22.04.2021 року про виділення коштів в сумі 

102700,00 грн. на дану послугу. 

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

ВИРІШИЛИ: звернутися до заступника директора ТОВ «Автосевіс»  

Кононенко Миколи Івановича з пропозицією внести зміни до паспорту 

маршруту №23. Та підписати договір на відшкодування по перевезенню 

пасажирів (пільговиків).  

 

2. Різне. Про звернення жительки с. Мартусівка Михайлуци І.А. щодо 

виготовлення проекту на капітальне будівництво дороги (частини вулиці) 

по вул Бориспільська 2. 

СЛУХАЛИ Михайлуцу І.А. щодо виготовлення проекту на капітальне 

будівництво дороги (частини вулиці) по вул. Бориспільська  

ВИРІШИЛИ: Яременко Сергій Васильович має вивчити ситуацію на місцевості і 

повідомити Михайлуцу І.А. про подальше вирішення цього питання. 

 

 

 

Голова комісії                                              І.М. Нерубайська 

 

Секретар комісії                                           Я.І. Тютюн  


