
 

Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 18 травня 2018 року        № 43  

 

 

Про скликання  

засідання виконавчого комітету  

Гірської сільської ради  
 

 

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Положення про виконавчий комітет Гірської сільської ради VІІ 

скликання, В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради на 22 

травня 2018 року о 16-00 годині з наступним порядком денним: 

1) Поштові адреси 

2) Визначення щодо обслуговування будівель по вулиці Науки, 1б, 2-5 

3) Розгляд питання щодо викупу земельних ділянок по вулиці Лесі 

Українки та Тургенєва 

4) Надання дозволу на становлення контейнерів для пластику 

5) Надання дозволу на встановлення дитячого майданчика по вулиці 

Центральна (район ЖК «Кантрі Хаус») 

6) Передача ТП 1159 на баланс Гірської сільської ради 

7) Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію на 

реконструкцію водогону по вулиці Центральна в селі Гора 

8) Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію по 

облатуванню тротуарних доріжок (вул. Центральна до ЖК «Кантрі Хаус»; вул. 

8-го Березня; вул. Грушевського, Л.Українки, Мазепи, Тургенєва; вул. Верни) 

9) Погодження робочого проекту щодо приєднання електричних мереж 

по вулиці Київська, 31 в селі Гора 

10)  Створення тимчасової комісії для взяття на баланс Гірської сільської 

ради колодязів та ємності для води 

11) Рекомендувати раді замовити проектно-кошторисну документацію на 

відсипку вулиці Аеропортівська в селі Гора 



12) Рекомендувати раді виділити кошти на відсипку вулиці Жовтнева в 

селі Гора 

13) Демонтаж пристрій примусового зниження швидкості по провулку 

Лісовий 

14) Ремонт пожежного гідранта на перехресті вулиць Лесі Українки та 

Мазепи 

15) Ліквідація сміттєзвалища по вулиці Вишнева 

16) Демонтаж стовпів по вулиці 8-го Березня 

17) Встановити ліхтар вуличного освітлення по вулиці 8-го Березня та 

вулиці Тиха 

18) Облаштування клумби на перехресті вулиць Тургенєва та 8-го 

Березня.  

2. Засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради провести в 

приміщенні Гірської сільської ради за адресою: с. Гора, вул. Центральна,  

3. Секретарю оприлюднити це розпорядження та повідомити членів 

виконавчого комітету про дату, час та місце проведення засідання.  

 

 

 

Сільський голова                                  Р.М.Дмитрів 

 


