
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

07 вересня 2021 року                 № 92 
 
 

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 
08.09.2021 о 09:00 з наступним порядком денним. 

1)  Про створення Координаційної ради з питань гендерної рівності, 
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, 
протидії торгівлі людьми, затвердження положення про Координаційну раду, її 
складу; 

2)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на оформлення договору міни 
майна, співвласником якого є малолітня дитина; 

3)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на вчинення правочинів про 
відчуження та набуття майна, право користування яким мають малолітні діти; 

4)  Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження 
місця проживання дитини Стародуб Максима Сергійовича 27.05.2012 р.н. для 
його тимчасового виїзду за межі України; 

5)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на вчинення правочинів про 
відчуження та набуття майна, право користування яким має малолітня дитина; 

6)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на порушення об’єкту 
благоустрою ТОВ «ЕЛМЕР» та видачі дозволу на виконання земляних та 
монтажних робіт для реалізації проекту «Реконструкція Л-1 ТП-1846 для 
приєднання до електричних мереж електроустановок житлових будинків 
Домашенко Ю.В. та Шепель Н.М. по вул. Сонячна в селі Гора; 

7)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на порушення об’єкту 
благоустрою ТОВ «Київоблгазбуд» та видачі дозволу на порушення об’єкту 



благоустрою для облаштування зовнішніх мереж водопостачання по об’єкту 
«Нове будівництво магазину змішаної торгівлі по вул. Центральна, 20А в с. Гора; 

8)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на порушення об’єкту 
благоустрою ТОВ «ПІВНІЧ ЕНЕРГО» та видачі дозволу на виконання земляних 
та монтажних робіт для реалізації проекту «Реконструкція Л-2 ТП-1637 для 
приєднання до електричних мереж електричних установок індивідуального 
житлового будинку з будівельними струмоприймачами Бойко О.О. по вул. 8-го 
Березня, 12 в с. Мартусівка; 

9)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на порушення об’єкту 
благоустрою ТОВ «ПІВНІЧ ЕНЕРГО» та видачі дозволу на виконання земляних 
та монтажних робіт для реалізації проекту «Реконструкція Л-2 ТП-1545 для 
приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових 
будинків Вдовенко В.В. та Чернуха Н.В. в селі Гора; 

10)  Про виключення квартири № 13 по вулиці Центральна, 34-б, у селі Гора 
зі складу службових по Міністерству оборони України, квартиронаймачем якої є 
Суничук Микола Миколайович; 

11)  Про виключення квартири № 20 по вулиці Центральна, 32-в, у селі Гора 
зі складу службових по Міністерству оборони України, квартиронаймачем якої є 
Гуцол Володимир Володимирович. 

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

В.о. сільського голови       Максим СЧАСТЛИВИЙ 


