
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

30 листопада 2021 року              № 418 
 

 

Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету 

Гірської сільської ради VІІІ скликання за основу та в цілому 
 

 

Відповідно до ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гірської сільської ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити зміни до порядку денного засідання Виконавчого комітету 

Гірської сільської ради VIII скликання за основу та в цілому: 

 

Виключивши з розгляду питання: 

 

- Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж для 

приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального житлового 

будинку гр. Дорошенко Є.В. по вул. Яблуневій, 68 селі Гора Гірської сільської 

ради; 

- Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж для приєднання до електричних мереж електроустановок 

індивідуального житлового будинку гр. Дуднік С.П. по кад. № 

3220886200:05:003:0051 в селі Ревне Гірської сільської ради; 

- Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж для приєднання до електричних мереж електроустановок 

індивідуального житлового будинку гр. Совгиря К.І. по кад. № 

3220886201:01:001:0046 в селі Ревне Гірської сільської ради; 

- Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж для приєднання до електричних мереж електроустановок з 

будівельними струмоприймачами індивідуального житлового будинку гр. 

Стадник І.М. по вул. Київській, 117 селі Гора Гірської сільської ради; 

 

Включивши до розгляду питання: 

 

- Про зміну складу міждисциплінарної команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 



- Про зміну складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Гірської сільської ради; 

- Про розгляд заяви щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва гр. 

Харченко Вікторії Петрівні, а саме: - вулиця Яблунева 14, масив «Лісовий», село 

Ревне; 

- Про розгляд заяви щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва гр. 

Йосипенко Сергія Івановича, а саме: - вулиця Смарагдова 28, масив «Лісовий», 

село Ревне; 

- Про розгляд заяви щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва гр. 

Гребенко Олега Олеговича, а саме: - вулиця Жовтнева 35-б, село Гора; 

- Про розгляд питання щодо затвердження кошторисного розрахунку по 

об’єкту «Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по вулиці 

Чубинського в селі Мартусівка Бориспільського району Київської області»;  

- Про розгляд заяви щодо погодження Статуту громадського формування з 

охорони громадського порядку «МАРТУСІВКА-СІЧ»; 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                      Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

Підготував: Заступник сільського голови з питань  

Діяльності виконавчих органів           Счастливий М.А. 

 

 

Погоджено: В.о. начальника відділу                     Степаненко Є.М. 

юридичного та кадрового забезпечення 

 


