
  
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
26 березня 2021 року                                                                           № 50 
 
Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету Гірської 
сільської ради VІІІ скликання за основу та в цілому 
 

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

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити зміни до порядку денного засідання виконавчого комітету 
Гірської сільської ради VІІІ скликання за основу та в цілому  
 
виключивши з розгляду питання: 

- Про надання дозволу на розміщення вказників ФОП Четверикову О.М. по 
вул. Бориспільська та вул. Гагаріна в селі Мартусівка, Бориспільського району, 
Київської області. 

- Про проведення двомісячника благоустрою та поліпшення санітарного 
стану в населених пунктах Гірської сільської ради в 2021 році. 

 
включивши до розгляду питання:  

- Про присвоєння адреси земельної ділянці в селі Ревне гр. Вінцику О.В. 
(вулиця Бориспільська,72). 

- Про присвоєння адреси житловому будинку в селі Гора гр. Стойкову І.М. 
(вулиця Молодіжна, 19). 

- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора гр. Доазі Н.І. (вулиця 
Горіхова 24-А). 

- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Затишне гр. Кравченко Н.В. 
(вулиця Тіниста, 8). 

- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора гр. Мельник Л.П. 
(вулиця Лісова, 33-А). 

- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора гр. Мельник Л.П. 
(вулиця Лісова, 31-А). 

- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора гр. Мельник Л.П. 
(вулиця Лісова, 29-А). 



- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора гр. Мельник Л.П. 
(вулиця Лісова, 27- А). 

- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора гр. Мельник Л.П. 
(вулиця Лісова, 25-А). 

- Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора гр. Мельник Л.П. 
(вулиця Лісова, 23- А). 

- Про проведення місячника благоустрою та поліпшення санітарного стану в 
населених пунктах Гірської сільської ради в 2021 році. 

- Про затвердження калькуляції з подрібнення органічних та вивезення 
побутових відходів на послуги, що надаються КП «Горянин». 

- Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та набуття 
майна, право власності на яке або право користування яким має неповнолітня 
дитина Попік М.А. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 
В.о сільського голови      Людмила ШЕРШЕНЬ 


