
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

26 травня 2021 року            № 56 
 
 

Про скликання засідання  
виконавчого комітету 
Гірської сільської ради 

 
 

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положення про виконавчий комітет Гірської сільської ради VIII скликання,  
 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:  
 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради на 
28.05.2021 о 08:30 з наступним порядком денним: 
 

1)  Про відмову в наданні дозволу розташування об’єкту торгівлі на об’єкті 
благоустрою в с. Гора по вул. Михайла Грушевського, 21А, ФОП Максюті Оксані 
Григорівні; 

2)  Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою ФОП Залозному 
Андрію Васильовичу на виконання земляних та монтажних робіт для 
облаштування сміттєвих майданчиків на території Гірської сільської ради; 

3)  Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому 
проекту «Капітальний ремонт «Забезпечення норм інклюзивності по будівлі 
сімейної Амбулаторії по вул. Жовтнева, 35 в с. Гора Бориспільського району, 
Київської області»; 

4)  Про затвердження локального кошторису на «Капітальний ремонт 
трубопроводу водопостачання від вул. Мічуріна до водонапірної башти Гірської 
сільської ради Бориспільського району, Київської області»; 

5)  Про затвердження локального кошторису на «Ремонт та встановлення 
ємкостей запасу води в с. Гора, Бориспільського району, Київської області» 

6)  Про надання дозволу на укладення та посвідчення договору дарування 
Короткому Роману Володимировичу від імені малолітнього; 

7)  Про закріплення права користування житловим приміщенням малолітньою 
Радкевич Аріною Віталіївною; 



8)  Про надання дозволу на укладення та посвідчення договорів дарування 
корпоративних прав Скічко Юлії Миколаївні від імені малолітніх; 

9)  Про надання дозволу на укладення та посвідчення договорів дарування 
Скічко Юлії Миколаївні від імені малолітніх; 

10)  Про надання дозволу ФОП Шевченку Роману Івановичу на встановлення 
сезонного (літнього) майданчика частково відкритого типу в селі Ревне Гірської 
сільської ради; 

11)  Про погодження проекту «Нове будівництво складу-магазину в с. Гора, 
Бориспільського району, Київської області»; 

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

13)  Про надання згоди ПАТ «Київстар» на розміщення базової станції 
мобільного зв’язку в селі Ревне Гірської територіальної громади; 

14)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Мартусівка гр. Бабіну 
Миколі Михайловичу; 

15)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора, гр. Шинкаренку 
Руслану Яковичу; 

16)  Про присвоєння адреси земельній ділянці в селі Гора. гр. Новіковій 
Тамарі Володимирівні; 

17)  Про погодження проведення робіт по реконструкції Л-1 ТП-1846 в селі 
Гора, ДП «Черкаська механізована колона»; 

18)  Різне. 
2 . Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 

В.о. сільського голови       Людмила ШЕРШЕНЬ 


