
 

 

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 №22 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

15 червня 2022р. 

Початок засідання 15:30 

                                                                                                  

Кінець засідання 16:30 

 

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

комісії), Бідненко Т.В., Галач А.А. 

Відсутні члени комісії : 0 

Присутні: Степаненко Є. М. Юрист Гірської сільської ради, шершень Л. Ф. – 

секретар Гірської сільської ради. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про списання з балансу багатоквартирних житлових будинків та 

гуртожитків. 

2. Про безоплатну передачу у власність ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні 

електромережі» енергетичних об’єктів, що перебувають в комунальній 

власності Гірської сільської ради. 

3. Про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету Гірської 

сільської ради в оперативне управління та на баланс Управління 

гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

4. Про внесення змін до рішення  Гірської сільської ради, що підлягають 

приватизації в 2021 році та проведення приватизації» від 22 квітня 2021 
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5. Різне.  

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 списання з балансу багатоквартирних житлових будинків та 

гуртожитків. 

 

СЛУХАЛИ: Степаненка Є.М., який прокоментував алгоритм згідно законодавства 

списання з балансу багатоквартирних житлових будинків. Шершень Л. Ф., яка 

запропонувала допомогти мешканцям, а саме запросити співробітника БТІ та 

зробити масовий огляд квартир. Яременка С.В. який зауважив, що потрібно 

попередити мешканців, що проживають в неприватизованих квартирах, розпочати 

процес приватизації. 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти рішення та розпочати процес 

списання з балансу багатоквартирних житлових будинків.   

2. Про безоплатну передачу у власність ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні 

електромережі» енергетичних об’єктів, що перебувають в комунальній 

власності Гірської сільської ради. 

СЛУХАЛИ: Шершень. Л.Ф., яка зауважила, що цілком  раціонально передати ТП 

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» для повноцінного 

обслуговування.  

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти рішення Про безоплатну передачу у 

власність ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» енергетичних 

об’єктів, що перебувають в комунальній власності Гірської сільської ради. 

3.  Про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету Гірської 

сільської ради в оперативне управління та на баланс Управління 

гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

СЛУХАЛИ: Бідненко Т.В. щодо необхідності передати автомобіль RENAULT 

DUSTER у користування виконавчого комітету, а автомобіль SKODA OKTAVIA 

передати в управління Управлінню гуманітарного розвитку виконавчого комітету 

Гірської сільської ради. Зауважень та пропозицій в присутніх не було. 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти рішення «Про передачу основних 

засобів з балансу виконавчого комітету Гірської сільської ради». 

4. Про внесення змін до рішення  Гірської сільської ради, що підлягають 

приватизації в 2021 році та проведення приватизації» від 22 квітня 2021 
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СЛУХАЛИ:  

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийнятті рішення.  

5. Різне. Внести зміни до переліку назв вулиць, що підлягають 

перенеймування. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М. 

Перелік вулиць: с. Гора: Пушкіна, Тургенєва, Лермонтова, Гагаріна, Толстого, 

Гоголя, Мічуріна. Додатково: 8-Березня. 

с. Мартусівка: Гагаріна. Додатково: Мойсеєва, 8-Березня. 

 с. Ревне: Горького, Гагаріна. 

Додатково с. Затишне: Н.Тютюна. 

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

ВИРІШИЛИ: винести на сесію перелік вулиць та почати процедуру громадських 

слухань.  

 

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  

 


