
  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 10 червня 2020 року                                                 № 47 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 12 від 28.02.2020р. 
«Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету 
Гірської сільської ради VІІ скликання за основу та в цілому» 
 

Відповідно до ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  виконавчий комітет Гірської сільської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. Внести зміни до порядку денного засідання виконавчого комітету 

Гірської сільської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету № 12 від 
28.02.2020р. «Про затвердження порядку денного засідання виконавчого 
комітету Гірської сільської ради VІІ скликання за основу та в цілому»  
включивши до розгляду питання:  

- Про погодження розміщення об’єктів електроенергетики на території 
села Гора Бориспільського району Київської області; 

- Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою (ТОВ «ІБК 
Енергокапітал», гр. Бобруй А.П., гр. Даньшову Є.М., гр. Ананьєву Ю.О.) 

- Про затвердження звіту та виплата заохочення тренеру футбольної 
команди;  

- Про внесення змін до календарного плану спортивно-масових заходів в с. 
Гора на 2020 рік; 

- Про виділення ділянки для родинного поховання; 
- Про звернення до суду щодо зняття з реєстрації; 
- Про визначення виконавця ведення спеціальної книги реєстрації 

поховань та перепоховань громадян; 
- Про затвердження конкурсної документації по проведенню конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирними будинками та гуртожитками. 
- Про затвердження складу команди з регбі. 
 

Питання для протокольних рішень: 



- щодо рекомендації Гірській сільській раді виділити кошти на демонтаж 
незаконно встановлених ППЗШР в сумі __________ грн.; 

- щодо звернення до ПВКП «Маран» про відновлення меж земельної 
ділянки та поновлення договору оренди; 

- щодо обстеження екологічної безпеки використання земельної ділянки 
ПВКП «Маран» з залученням відповідних структур. 
 
Різне: 

- розгляд заяви гр. Науменко І.П. 
- питання щодо зелених насаджень, які знаходяться на балансі Гірської 

сільської ради 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову виконавчого 

комітету Гірської сільської ради. 
 
 
Сільський голова                                                                             Р.М. Дмитрів  


