
 

 

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 №24 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

10 серпня 2022р. 

Початок засідання 10:00 

                                                                                                  

Кінець засідання 12:30 

 

Присутні члени комісії: Нерубайська І.М. (голова комісії), Бідненко Т.В., Тютюн 

Я.І. (секретар комісії) 

Відсутні члени комісії : Галач А.А. 

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

секретар Гірської сільської ради, Яременко С.В. – депутат Гірської сільської ради. 

Запрошені: Стрельніков О.В. – інспектор відділу благоустрою. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території 

населених пунктів Гірської сільської ради  

2. Різне. Скарга депутата Тютюн Я.І. щодо кількості світлодіодних 

світильників на вул. Нова в с. Затишне. 

3. Різне. Зауваження депутата Тютюн Я.І. щодо наявності просідання проїзжої 

частини дороги на вул. Центральна в с. Затишне. 

4. Різне. Клопотання Управління ЖКГ та КБ щодо виділення коштів на роботи 

товар та послуги, щоб задовільнити потреби громади. 

5. Різне. Пропозиція депутата Нерубайської І.М. щодо прорахунку вартості 

робіт з заміни труб водопостачання по-адресно в с. Ревне, враховуючи 

необхідність і потреби споживачів. 

6. Різне. Пропозиція депутата Нерубайської І.М. щодо порахунку вартості 

робіт з закольцювання системи водопостачання в с. Гора, враховуючи 



необхідність і потреби споживачів. 

Голова комісії після обговорення пропозицій членів комісії поставила на 

голосування порядок денний з змінами та пропозиціями: 

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

«Відсутній» – 1. 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території 

населених пунктів Гірської сільської ради  

СЛУХАЛИ: Степаненка Є.М., що є співавтором проекту, ознайомились з 

проектом, внесли правки. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти даний проект рішення.   

2. Різне. Скарга депутата Тютюн Я.І. щодо кількості світлодіодних 

світильників на вул. Нова в с. Затишне. 

СЛУХАЛИ: Тютюн. Я.І. щодо недостатньої кількості світлодіодних світильників 

на вул. Нова в с. Затишне. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до Управління ЖКГ та КБ щодо проведення перевірки 

щодо достатності та справності світлодіодних світильників вуличного освітлення 

в с. затишне на вул. Нова. 

3. Різне.  Зауваження депутата Тютюн Я.І. щодо наявності просідання проїзжої 

частини дороги на вул. Центральна в с. Затишне. 

СЛУХАЛИ: Тютюн Я.І. яка повідомила про наявність посідання проїзжої частини 

(вибоїни та ями), на ділянці  вул Центральна в с. Затишне. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Звернутися до управління ЖКГ та КБ, щоб вивчили питання. 

4. Різне. Клопотання Управління ЖКГ та КБ щодо виділення коштів на роботи 

товар та послуги, щоб задовільнити потреби громади. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М. Стрельнікова О.В. щодо забезпечення 

фінансування для  переліку потреб громади: 

1). Поточний ремонт громадської вбиральні в парку «Ошитківський» – 49 800,00 

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

«Відсутній» – 1. 



2). Придбання щебеню гранітного – 450 000,00 грн.; ГОЛОСУВАЛИ: «За»-2, 

«Проти»-0, «Утримався»-1, «Не голосував»-0, «Відсутній» – 1. 

3). Придбання геотекстилю (2400кв.м., 60 рулонів) – 49 000,00 грн; 

ГОЛОСУВАЛИ: «За»-2, «Проти»-0, «Утримався»-1, «Не голосував»-0, 

«Відсутній» – 1. 

4). Поточний ремонт лавочок (с. Мартусівка, с. Гора) – 80 500,00 грн.; 

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

«Відсутній» – 1. 

5). Поточний ремонт огорожі спортивного майданчику по вул. Грушевського в с. 

Гора – 49 998,00 грн; ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не 

голосував»-0, «Відсутній» – 1. 

6). Поточний ремонт огорожі спортивного майданчика по вул. Шкільна в с. Гора – 

113 000,00грн; ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не 

голосував»-0, «Відсутній» – 1. 

7). Поточний ремонт тротуару по вул. Центральна в с. Гора – 4 000,00грн.; 

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

«Відсутній» – 1. 

8). Поточний ремонт систем водопостачання – 200 000,00грн; ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»-3, «Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0, «Відсутній» – 1. 

9). Ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 49 000,00грн.; ГОЛОСУВАЛИ: «За»-3, 

«Проти»-0, «Утримався»-0, «Не голосував»-0, «Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії здійснити фінансування для задоволення 

потреб громади за рішенням сесії. 

5. Різне. Пропозиція депутата Нерубайської І.М. щодо прорахунку вартості 

робіт з заміни труб водопостачання по-адресно в с. Ревне, враховуючи 

необхідність і потреби споживачів. 

СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка повідомила про звернення старости та жителів 

с. Ревне, які вказують на те, що КП Горянин неодноразово виконують ремонтні 

роботи на одних і тих же локаціях, це говорить про наявність гнилих труб мережі 

водопостачання , що не здатні витримувати тиск водопостачання. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Управлінню ЖКГ та КБ  здійснити прорахунок 

вартості робіт з заміни частини труб водопостачання в с. Ревне, що в подальшому 

полегшить роботу комунального підприємства, та подати на бюджетну комісію. 

6. Різне. Пропозиція депутата Нерубайської І.М. щодо порахунку вартості 

робіт з закольцювання системи водопостачання в с. Гора, враховуючи 

необхідність і потреби споживачів. 



СЛУХАЛИ: Нерубайську І.М., яка повідомила по наявність трьох свердловин в с. 

Гора, що забезпечують водою жителів. Є пропозиція об’єднати систему 

водопостачання в єдине ціле і при виході з ладу однієї з свердловин, інші 

забезпечать споживачів водою. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Зобов’язати Управління ЖКГ та КБ подати кошторис на рішення 

сесії для забезпечення потреб споживачів с. Гора. 

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 


