
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

09 червня 2021 року                                                                                        № 147 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету «Про затвердження 
порядку денного засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради 
VІІІ скликання за основу» від 28 травня №127 

 
 
Розглянувши пропозиції щодо внесення змін до порядку денного для 

розгляду на другому пленарному засіданні, відповідно до ч. 6 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Гірської сільської ради, 

 
ВИРІШИВ: 
 
1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету «Про затвердження 

порядку денного засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради VІІІ 
скликання за основу» від 28 травня №127, а саме: 

1.1 Включити до розгляду виконавчого комітету наступні питання: 
 

1)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Петрашенку Валерію Костянтиновичу; 

2)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Максюті Оксані Григорівні 

3)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Кравченко Ользі Петрівні; 

4)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Щеці Світлані Ярославівні; 

5)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Басай Тамілі Миколаївні; 



6)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Датському Віктору Владиславовичу; 

7)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Забіяці Оксані Іванівні; 

8)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Михайліченку Василю Івановичу; 

9)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Ярошу Антону Івановичу; 

10)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Яхній Аллі Євгенівні; 

11)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Коваленко Ользі Михайлівні; 

12)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на використання об’єкту 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності ФОП Алєксєєнку Олександру Антоновичу; 

13)   Про розгляд питання щодо відмови в надані дозволу на використання 
об’єкту благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення 
торгівельної діяльності ФОП Мехралієвій Олені Анатоліївні; 

14)  Про розгляд питання щодо відмови в надані дозволу на використання 
об’єкту благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення 
торгівельної діяльності ФОП Остапенко Євдокії Василівні; 

15)  Про розгляд питання щодо відмови в наданні дозволу на порушення 
об’єкту благоустрою гр. Гордійчуку Андрію Євгеновичу; 

16)  Про розгляд питання щодо присвоєння адреси житловому 
багатоквартирному будинку в селі Гора, ОК «ЖБК «Кантрі ТаунХаус»; 

17)  Про розгляд питання щодо внесення змін в пункт 1 рішення 
виконавчого комітету від 16.04.2021 року № 85, «Про присвоєння адреси 
земельній ділянці в селі Гора» гр. Полярушу Володимиру Миколайовичу; 

18)  Про розгляд питання щодо присвоєння адреси земельній ділянці в 
селі Ревне, гр. Малько Любов Федорівні; 

19)  Про розгляд питання щодо присвоєння адреси земельній ділянці в 
селі Гора, гр. Чернусі Наталії Валентинівні; 

20)  Про розгляд питання щодо присвоєння адреси земельній ділянці в 
селі Гора, гр. Вдовенку Віталію Вікторовичу; 

21)  Про розгляд питання щодо погодження розміщення об’єкта 
електроенергетики селі Ревне ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

22)  Про розгляд питання щодо присвоєння адреси земельній ділянці в 
селі Гора, гр. Дригі Віталію Вікторовичу; 

23)  Про розгляд питання щодо присвоєння адреси земельній ділянці в 
селі Гора, гр. Форись Андрію Володимировичу; 



24)  Про розгляд питання щодо погодження робочого проекту нового 
будівництва базової станції КІ 2080 в селі Ревне; 

25)  Про розгляд питання щодо надання дозволу на встановлення 
зовнішньої реклами в селі Гора ТОВ «АТБ-маркет»; 

26)  Про розгляд питання щодо затвердження Положення про квартирний 
облік при виконавчому комітеті Гірської сільської ради; 

27)  Про розгляд питання щодо затвердження проєктно – кошторисної 
документації на поточний ремонт (відсипку) частини проїзної частини вулиці 
Тиха в селі Гора Бориспільського району Київської області; 

28)  Про розгляд питання щодо створення робочої групи з питань 
своєчасного наповнення і збільшення надходжень до місцевого бюджету; 

29)  Про розгляд питання щодо присвоєння адреси земельної ділянці 
об’єкту незавершеного будівництва – 48 квартирного житлового будинку в 
селі Гора Бориспільського району Київської області; 

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

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

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 
ради Счастливого М.А. 
 
 
Сільський голова                                 Роман ДМИТРІВ 


