
 

 

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 №27 

засідання постійної комісії  з питань комунальної власності, житлової 

політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження та 

благоустрою Гірської сільської ради 

20 жовтня 2022р. 

Початок засідання 08:30 

                                                                                                  

Кінець засідання 09:00 

 

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

Я.І. (секретар комісії) 

Відсутні члени комісії : Галач А.А. 

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

Запрошені: 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про безоплатне прийняття державного майна, що перебуває на балансі 

Державної установи «Бориспільська виправна колонія (№119)» у 

комунальну власність Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району, Київської області для забезпечення 

водовідведення стічних вод з території промислових та житлових 

будівель села Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського 

району, Київської області.  

2. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області від 21 липня 2022 року № 1215-32-VIII, № 

1216-32-VIII, № 1217-32-VIII, № 1218-32-VIII, № 1219-32-VIII 

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 безоплатне прийняття державного майна, що перебуває на балансі 

Державної установи «Бориспільська виправна колонія (№119)» у 

комунальну власність Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району, Київської області для забезпечення водовідведення 

стічних вод з території промислових та житлових будівель села Мартусівка 

Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області. 

СЛУХАЛИ:  Нерубайську І.М., яка повідомила, що є необхідність взяти 

частину системи водовідведення під обслуговування Гірської сільської ради 

для виконання в подальшому ремонтів на вказаній ділянці. 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти даний проект рішення.   

2. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області від 21 липня 2022 року № 1215-32-VIII, № 1216-

32-VIII, № 1217-32-VIII, № 1218-32-VIII, № 1219-32-VIII. 

СЛУХАЛИ:  Бідненко Т.В., яка повідомила, що в рішенні має бути 

зазначено «з подальшою передачею у постійне користування 

спеціалізованому комунальному  підприємству КП «Горянин» Гірської 

сільської ради». 

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

«Відсутній» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії прийняти даний проект рішення.   

 

 

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 


