
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

28 грудня 2021 року                                                                                            № 458 
 

 

 

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 розгляд заяви щодо встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству 

«Горянин»; 

2)  Про розгляд заяви щодо коригування товариству з обмеженою 

відповідальністю «КИЇВ ГРІН ЕНЕРДЖІ» тарифу на виробництво теплової 

енергії із альтернативних видів палива; 

3)  Про розгляд звернення державного підприємства міжнародний аеропорт 

«Бориспіль» щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення; 

4)  Про розгляд звернення ДП МА «Бориспіль» щодо встановлення та 

коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуг з постачання гарячої води; 

5)  Про розгляд питання щодо звернення до спеціалізованого підприємства 

для розробки документації відводу дерев в рубку та їх матеріальної оцінки; 

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

Рибченко Вірі Василівні; 

7)  Про розгляд заяви щодо виключення квартири № 15 по вулиці 

Центральна, 32-А, у селі Гора зі складу службових по Міністерству оборони 

України; 

8)  Про розгляд заяв щодо присвоєння адрес об’єктам будівництва в селі 

Гора; 

9)  Про розгляд заяви щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва в селі 

Ревне; 



10)  Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Гірської сільської 

ради від 12.11.2021 № 401 «Про присвоєння адреси 1/2 частині житлового 

будинку в селі Гора» 

11)  Про розгляд заяв щодо надання дозволів на встановлення тимчасових 

споруд в селах Мартусівка та в селі Гора; 

12)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж до електроустановок індивідуального житлового будинку по 

вулиці Аеропортівська 8, в селі Гора; 

13)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж до електроустановок індивідуального житлового будинку по 

вулиці Яблунева 68, в селі Гора 

14)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж до електроустановок індивідуального житлового будинку по 

провулку Молодіжний 6, в селі Затишне 

15)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж до електроустановок індивідуального житлового будинку по 

вулиці Новоселів 1, масив «Лісовий», село Ревне; 

16)  Про розгляд заяви щодо погодження проходження напрямку трас 

електричних мереж до електроустановок індивідуального житлового будинку в 

селі Ревне 

17)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу на використання об’єкту 

благоустрою на території Гірської сільської ради для здійснення торгівельної 

діяльності; 

18)  Про розгляд заяви щодо надання дозволу неповнолітній дитині на 

укладення договору дарування; 

19)  Про затвердження висновку органу опіки і піклування про доцільність 

призначення опікуна; 

20)  Різне. 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 

 

 

Сільський голова         Роман ДМИТРІВ  

 

 

 

 

 

 


