
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

25 серпня 2021 року                № 85 
 
 

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 
27.08.2021 о 09:00 з наступним порядком денним. 

1)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та приєднання до електричних 
мереж електроустановок житлового будинку гр. Романенко О.М., по вулиці 
Садова, 15 в селі Мартусівка ; 

2)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та приєднання до електричних 
мереж електроустановок житлового будинку гр. Єщенко О.М., по вул. Тихій, 3 в 
селі Гора; 

3)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та приєднання до електричних 
мереж електроустановок житлового будинку гр. Дмитрук Л.І., по вулиці 
Чубинського, 17 в селі Гора; 

4)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та приєднання до електричних 
мереж електроустановок житлового будинку гр. Єраносян К.М. по вулиці 
Квітнева, 54 в селі Гора; 

5)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та приєднання до електричних 
мереж електроустановок житлового будинку гр. Золотова Г.О., по вулиці Шкільна 
47-А в селі Гора; 



6)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та приєднання до електричних 
мереж електроустановок житлового будинку гр. Пержан Г., по вулиці 
Чубинського, 6 в селі Мартусівка; 

7)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» та приєднання до електричних 
мереж електроустановок житлового будинку гр. Радіч В.Ю., по вулиці Тихій, 45 в 
селі Гора; 

8)  Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж ТОВ 
«ІБК ЕНЕРГОКАПІТАЛ» та приєднання до електричних мереж електроустановок 
житлового будинку гр. Бойправа О.П., по вулиці Перемоги, 9 в селі Мартусівка; 

9)  Про розгляд заяв щодо відмови у наданні дозволів на використання 
об’єкту благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення 
торгівельної діяльності; 

10)  Про відмову в наданні дозволу на порушення об’єкту благоустрою; 
11)  Різне 
- Про підготовку закладів освіти Гірської громади до нового 2021-2022 

навчального року та до роботи в опалювальний сезон; 
- Про соціальні ліки, а саме відшкодування коштів за інсулін та ЧАЕС. 

2.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 

Сільський голова         Роман ДМИТРІВ 


