
  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 22 вересня 2020 року                                                 № 53 

 
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»  
 
виключивши з розгляду питання: 

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

- про створення комісії по списанню зелених насаджень 
- про погодження звіту виконання сільського бюджету за І квартал 2020 

року 
 
включивши до розгляду питання:  

- про затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту покрівлі житлового будинку по вулиці Науки, 2 в с. Гора 
Бориспільського району Київської області; 

- про затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту покрівлі житлового будинку по вулиці Науки, 3 в с. Гора 
Бориспільського району Київської області; 

- про затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту покрівлі житлового будинку по вулиці Науки, 4 в с. Гора 
Бориспільського району Київської області; 



- про затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту покрівлі житлового будинку по вулиці Науки, 5 в с. Гора 
Бориспільського району Київської області; 

- про затвердження звітів тренерів та виплата заохочень; 
- про затвердження звітів та відповідального за розвиток спорту; 
- про затвердження списків дітей дошкільного віку; 
- про затвердження відповідального за проведення культурно-масових 

заходів; 
- про надання згоди на призначення опікуна; 
- про надання дозволу ТОВ «LanTrace»; 
- про присвоєння поштової адреси гр. Поляруш К.В. (вул. Мічуріна, 45а/1); 
- про присвоєння будівельної адреси гр. Онищенко А.І. (вул. Зелена, 7);    
- про присвоєння будівельної адреси гр. Онищенко А.І. (вул. Зелена, 7-А);    
- про присвоєння будівельної адреси гр. Онищенко А.І. (вул. Зелена, 7-Б);    
- про погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачених 

проектною документацією «Реконструкція ТП-04-17-0378 по вул. 
Бориспільська, 129 в с. Гора Бориспільського району Київської області»; 

- про погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачених 
проектною документацією «Реконструкція Л-1 ТП-1778 для приєднання до 
електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку з 
будівельними струмоприймачами по вул. Київська 117, в с. Гора 
Бориспільського району Київської області»; 

- про погодження розміщення об’єктів електроенергетики передбачених 
проектною документацією «Реконструкція ТП-1892 для приєднання до 
електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку по 
вул. Зелена, 7, в с. Гора Бориспільського району Київської області»; 

- про погодження проекту електропостачання ПЛ-0,4 по об’єкту: 
«Індивідуальний житловий будинок Скочко Т.В. за адресою: Київська область, 
Бориспільський район, с. Гора вул. Бориспільська, буд. 143-А»; 

- про проведення інвентаризації зелених насаджень; 
- про посилення контролю за виконанням Інструкції з діловодства та 

Положення про виконавчий комітет Гірської сільської ради; 
- про притягнення до дисциплінарної відповідальності системного 

адміністратора; 
- про виділення кошті на демонтаж; 
- про проведення повідомної реєстрації Колективного договору; 
- про затвердження Правил безпечної експлуатації обладнання спортивних 

майданчиків в селі Гора Бориспільського району Київської області»; 
- про санітарну очистку зелених насаджень; 
- про переведення особового рахунку; 
- про розгляд актів по безхозяйних відходах; 
- про звернення до реєстру міграційної служби. 

 
Різне: 



- про перенесення сміттєвого майданчику, який знаходиться по вул. 
Толстого; 

- про правові аспекти взяття майна на баланс Гірської сільської ради; 
- про електронний документообіг Гірської сільської ради; 
- про контроль за виконанням рішень виконкому та ради; 
- про правовий режим земель охоронних зон; 
- про виконання проекту ППОШ; 
- про надання правової допомоги; 
- про аварійний колодязь на вул. Зоряна. 

 
Протокольне рішення: 

- про дотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
- про організацію ярмарки на території с. Гора. 
  
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову виконавчого 

комітету Гірської сільської ради. 
 
 
В.о. сільського голови                                                                          Л.Ф.Шершень  


