
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 

26 листопада 2021 року                           с. Гора                                             № 122 

 

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 

30.11.2021 о 09:00 з наступним порядком денним. 

 

1)  Про розгляд питання щодо затвердження «Плану роботи виконавчого 

комітету Гірської сільської ради на 2022 рік»; 

2)   Про погодження проходження напрямку трас електричних мереж для 

приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального 

житлового будинку гр. Босий Я.О. по вул. Липневій, 4 селі Затишне Гірської 

сільської ради; 

3)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку траси з 

проектної документації «Реконструкція Л-1, ТП-1820 для приєднання до 

електричних мереж електроустановок гаража гр. Химич В.В. по кад. № 

3220886201:01:002:0204 в селі Ревне Гірської сільської ради; 

4)  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; 

5)  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; 

6)  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; 



7)  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; 

8)  Про утворення Комісії з проведення щорічної інвентаризації та оцінки 

придатності житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

яке належить їм на праві власності або користування, затвердження її складу та 

форми Акту обстеження; 

9)  Про утворення Комісії по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня», затвердження складу та Положення; 

10)  Про зарахування ********* ****** ***** на квартирний облік; 

11)  Про розгляд заяви щодо надання статусу ********* ****дитини-

сироти; 

12)  Про виключення квартири № 8 по вулиці Центральна, 30 в, у селі Гора 

зі складу службових по Міністерству оборони України; 

13)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на виїзну торгівлю ФОП 

Алєксєєнко Олександру Антоновичу; 

14)  Про розгляд заяви щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БФ СЕРВІС»; 

15)  Про розгляд заяви щодо корегування тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, Товариству з обмеженою 

відповідальністю «КЕГ-ТЕПЛО»; 

16)  Різне. 

 

2.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова        Роман ДМИТРІВ 

 

 

 


