
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
20 жовтня 2021 року                                                                                           № 351 
 
 
 

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 відміну електронного аукціону з продажу об’єкту комунальної 
власності Гірської сільської ради; 

2)  Про проведення місячника благоустрою та поліпшення санітарного 
стану на території Гірської сільської територіальної громади 2021 році; 

3)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на порушення об’єкту 
благоустрою ТОВ «Київоблгазбуд» на виконання земляних та монтажних робіт 
реалізації проекту «Будівництво зовнішніх мереж дощової каналізації К2 на 
об’єкті: «Нове будівництво магазину змішаної торгівлі по вул. Центральна 20-а, 
в с. Гора; 

4)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на порушення об’єкту 
благоустрою ТОВ «Київоблгазбуд» на виконання земляних та монтажних робіт 
реалізації проекту «Будівництво зовнішніх мереж господарсько-побутової 
каналізації К1Н на об’єкті: «Нове будівництво магазину змішаної торгівлі по вул. 
Центральна 20-а, в с. Гора; 

5)  Про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та 
їх відновної вартості; 

6)  Про розгляд заяви щодо виключення квартири № 20 по вулиці 
Центральна, 34 в, у селі Гора зі складу службових по Міністерству оборони 
України; 

7)  Про розгляд заяви щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва в селі 
Гора, який належить гр. Качуро Наталії Борисівні; 

8)  Про розгляд заяви щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва в селі 
Гора, який належить гр. Гнатко Олені Григорівні; 



9)  Про розгляд заяви щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва в селі 
Ревне, який належить гр. Паршенко Наталії Василівні; 

10)  Про розгляд заяви щодо переведення садового будинку у житловий 
будинок який знаходиться за адресою: вулиця Полунична 20, масив «Лісовий», 
в селі Ревне, та належить гр. Луговій Вікторії Василівні; 

11)  Про розгляд заяви щодо переведення садового будинку у житловий 
будинок який знаходиться за адресою: вулиця Яблунева 28, масив «Лісовий», в 
селі Ревне та належить гр. Вертелецькій Оксані Миколаївні; 

12)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 
електричних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» щодо 
«Реконструкції Л-1, ТП-2171 для приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуального житлового будинку Москаленко О.С. по 
вулиці Калинова, 8 в селі Мартусівка; 

13)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 
електричних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» щодо 
«Реконструкції ТП-1892 для приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуального житлового будинку Бельмас В.П. по вул. 
Яблунева, 43 в селі Гора; 

14)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 
електричних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» щодо 
«Реконструкції Л-2, ТП-1545 для приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуальних житлових будинків гр. Вдовенка В. В. та гр. 
Чернухи Н. В. в селі Гора; 

15)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 
електричних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» щодо 
«Реконструкції ПЛ-10 кВ Л-69 «Дослідна», ПС «В. Олександрівка» для 
приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового 
будинку гр. Дячук Р.Д. в селі Гора; 

16)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 
електричних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» (шляхом 
підземного кабелювання) щодо «Реконструкції Л-1, ТП (04-20-0526) для 
приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового 
будинку гр. Калмикової Я.С. в селі Гора; 

17)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 
електричних мереж ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» щодо 
«Реконструкції Л-2, ТП-1545 для приєднання до електричних мереж 
електроустановок індивідуальних житлових будинків гр. Шепель Н.М. в селі 
Гора; 

18)  Про надання дозволів на виїзну торгівлю ФОП Забіяці Оксані Іванівні, 
ФОП Кравченко Ользі Петрівні, ФОП Михайліченку Василю Івановичу, ФОП 
Коваленко Ользі Михайлівні; 

19)   Різне. 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
Гірської сільської ради. 
 
 

Сільський голова         Роман ДМИТРІВ  


