
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

19 травня 2021 року                                                                                           № 98 
 
 
Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету 
Гірської сільської ради VІІІ скликання за основу 

 
 
Відповідно до ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гірської сільської ради, 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.  На засіданні виконавчого комітету розглянути наступні питання: 
1)  Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди в селі 

Мартусівка ФОП Прокопенку Миколи Васильовичу; 
2)  Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди в селі Ревне 

ФОП Лебідь Ірині Василилівні; 
3)  Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету №19 

від 03 лютого 2021 року; 
4)  Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету № 20 

від 03 лютого 2021 року; 
5)  Про надання згоди ПАТ «Київстар» на розміщення базової станції 

мобільного зв’язку в межах села Ревне Гірської територіальної громади; 
6)  Про надання дозволу неповнолітній дитині Клімішиній Софії Юріївні 

на вчинення правочинів щодо нерухомого майна; 
7)  Про надання дозволу на укладення та посвідчення договору дарування 

від імені малолітнього Короткого Михайло Романовича; 
8)  Про виключення зі складу службових трикімнатної квартири в с. Гора 

по вулиці Центральна буд. № 34-А, кв. № 23 за Київським квартирно-
експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України; 

9)  Про виключення зі складу службових трикімнатної квартири в с. 
Мартусівка по вулиці Заводська буд. № 9, кв. № 19 за Київським квартирно-
експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України; 



10)  Про виключення зі складу службових трикімнатної квартири в с. Гора 
по вулиці Центральна, буд. № 32-В, кв. № 23 за Київським квартирно-
експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України; 

11)  Про виключення зі складу службових трикімнатної квартири в с. Гора 
по вулиці Центральна, буд. № 30-Б, кв. № 23 за Київським квартирно-
експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України; 

12)  Про підтримку кандидатури на висунення за здобуття почесного 
звання «Мати-героїня» Саніну Людмилу Віталіївну; 

13)  Про зміну складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 
комітету Гірської сільської ради; 

14)  Про надання дозволу на виїзну торгівлю СТОВ ім. Леся Сердюка в 
с.Гора; 

15)  Про відмову надання дозволу на встановлення реклами ТОВ «АТБ-
маркет»; 

16)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в с. Гора, гр. Пасічніку 
Кирилу Вікторовичу; 

17)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в с. Гора, гр. Луценку Ренату 
Олеговичу; 

18)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в с. Гора, гр. Лисиці Анні 
Сергіївні; 

19)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в с. Гора, гр. Прудніковій 
Світлані Геннадіївні; 

20)  Про внесення змін до пункту 1 рішення Виконавчого комітету від 16 
квітня 2021 року № 85, гр. Полярушу Володимиру Миколайовичу; 

21)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в с. Ревне, гр. Малько 
Любові Федорівні; 

22)  Про погодження Статуту громадського формування з охорони 
громадського порядку «Муніципальна варта Гірської ОТГ»; 

23)  Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими 
відходами; 

24)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в с. Гора, гр. Єщенку Андрію 
Володимировичу; 

25)  Про надання дозволу на збір вихідних даних для виготовлення 
проектно-кошторисної документації Неділько Лідії Миколаївні; 

26)  Про надання дозволу на виїзну торгівлю ФОП Оверчук Олені 
Петрівні; 

27)  Різне. 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 
ради Счастливого М.А. 
 
 
В.о. сільського голови                                  Людмила ШЕРШЕНЬ 


