
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від 25 січня 2022 року                                                                                   № 14 
 
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. На засіданні виконавчого комітету розглянути наступні питання: 

1) Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ТОВ «БФ СЕРВІС». 

2) Про затвердження тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання ТОВ «ПОСТАЧТЕПЛО-9». 

3) Про затвердження лімітів водопостачання для абонентів ДП МА 
«Бориспіль» на 2022 рік. 

4) Про погодження проходження трас електричних мереж в с. Гора по 
вул. Центральна, 20, 14. 

5) Про погодження проходження трас електричних мереж в с. 
Мартусівка гр. Перехресту В.В. 

6) Про погодження проходження трас електричних мереж в с. 
Мартусівка гр. Рудову А.В. 

7) Про погодження проходження трас електричних мереж  в с. Гора 
гр. Гайдай К.В. 

8) Про місце реєстрації дитини-сироти. 
9) Про затвердження складу комісії виконавчого комітету Гірської 

сільської ради щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали 
безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової 
компенсації.  

10) Про затвердження списку осіб, які перебувають на квартирному 
обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. 

11) Про присвоєння адреси об’єкту будівництва в с. Гора гр. 
Калмиковій Я.С.  

12) Про присвоєння адреси об’єкту будівництва в с. Гора гр. 
Васильконовій Е.О. 

13) Про присвоєння адреси об’єкту будівництва в с. Гора гр. Хромець 
А.І. 

14) Про присвоєння адреси об’єкту будівництва в с. Гора гр. Лавренко 



О.К. 
15) Про присвоєння адреси об’єкту будівництва в с. Гора гр. Тарматан 

С.П. 
16) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 1). 
17) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 4). 
18) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 5). 
19) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 6). 
20) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 7). 
21) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 8). 
22) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 10). 
23) Про затвердження інформаційних карток згідно переліку послуг, 

які надаються через відділ ЦНАП (послуги розділу № 11). 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 
ради Счастливого М.А. 
 
 
Сільський голова                                                    Роман ДМИТРІВ 


