
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25 червня 2021 року                                                                                        № 166 
 
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 розгляд питання щодо затвердження умов продажу 
нежитлового приміщення котельні по вул. Науки, 1-з в с. Гора 
Бориспільського району Київської області; 

2)  Про розгляд питання щодо затвердження Положення про орган 
опіки і піклування та складу органу опіки і піклування при виконавчому 
комітеті Гірської сільської ради; 

3)  Про затвердження висновку служби у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини Гаркавого Олександра 
Олександровича 10.03.2015 р.н. для його тимчасового виїзду за межі 
України; 

4)  Розгляд питання про встановлення опіки та призначення опікуна 
над майном, що належить дитині-сироті Горбуновій Діані Сергіївні; 

5)  Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 
набуття майна, право власності на яке має дитина-сирота Горбунова Діана 
Сергіївна; 

6)  Про розгляд питання щодо утворення міждисциплінарної команди 
для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; 

7)  Про затвердження Положення та складу комісії з використання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа; 

8) Про зарахування Нікітіна Тимофія Володимировича на квартирний 
облік з метою поліпшення житлових умов, який є особою з числа дітей-сиріт; 

9)  Про зарахування  Мельник Ірину Сергіївну на квартирний облік з 
метою поліпшення житлових умов, яка є особою з числа дітей-сиріт; 



10)  Про присвоєння адрес земельним ділянкам в селі Гора, гр. 
Бутенко Дарині Володимирівни; 

11)  Про розгляд звернення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
МЕРЕЖІ» щодо погодження та приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуального житлового будинку Бабенко А.У. по вул. 
Бориспільська, 139, в селі Гора, Гірської сільської ради; 

12)  Про розгляд звернення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
МЕРЕЖІ» щодо погодження та приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуального житлового будинку Хромець А.І. по вул. 
Вишнева, 46-А, в селі Гора, Гірської сільської ради; 

13)  Про розгляд заяв щодо надання дозволів ФОП Прокопенку 
Миколі Васильовичу на розміщення тимчасових споруд (шляхом 
блокування) для провадження підприємницької діяльності по вулиці 
Бориспільській в селі Мартусівка Гірської сільської ради, Бориспільського 
району, Київської області; 

14)  Про надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних 
робіт на території Гірської сільської ради ТОВ «Апельсин Нетворк»; 

15)  Про розгляд заяв щодо надання дозволів на використання об’єктів 
благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 
діяльності; 

16)  Про зміну складу бюджетно – соціальної комісії при виконавчому 
комітеті Гірської сільської ради; 

17)  Про розгляд та затвердження інформаційних карток 
адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області; 

18)  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 


