
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

31 жовтня 2022 року                      с. Гора                                             № 93 

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 VШ скликання, 

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради на 02 

листопада 2022 року о 09 годині 10 хвилин з наступним порядком денним: 

1) Про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на 2022 

рік. 

2) Про затвердження Програми підтримки та розвитку Бориспільської 

районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» на 2022 рік. 

3) Про підтримку кандидатури на висунення за здобуття почесного звання 

«Мати-героїня». 

4) Про утворення постійно діючої комісії з питань виявлення, обстеження та 

взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини. 

5) Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

6) Про  затвердження  плану невідкладних заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 

постраждали від такого насильства. 

7) Про зміну складу комісії виконавчого комітету Гірської сільської ради 

щодо розгляду заяв членів сімей осіб, як загинули (пропали безвісти), померли, та 

осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації. 

8) Про надання повноважень відділу містобудування та архітектури Гірської 

сільської ради щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Гірської територіальної громади. 

9) Про надання ПрАТ «БКБМ» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами типу щит, що стоїть окремо двосторонній по у селі Гора. 

10) Про надання ПрАТ «БКБМ» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами типу щит, що стоїть окремо двосторонній по у селі Гора. 

11) Про надання ТОВ «НВО буд»  дозволу на розміщення банеру на огорожі 

по вул. Центральна, 20-Б в селі Гора. 

12) Про надання ТОВ «НВО буд» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами типу кронштейну на фасаді будівлі по вул. Центральна, 20-Б в селі Гора. 

13) Про надання ТОВ «НВО буд» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами типу кронштейн на фасаді будівлі по вул. Центральна, 20-Б в селі Гора. 



14) Про надання ТОВ «НВО буд» дозволу на розміщення прапору, як 

рекламний носій по вул. Центральна, 20-Б в селі Гора. 

15) Про надання ТОВ «НВО буд» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами типу щит, що стоїть окремо по вул. Центральна, 20-Б в селі Гора. 

16) Про надання ТОВ «НВО буд» дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами типу щит, що стоїть окремо по вул. Центральна, 20-Б в селі Гора. 

17) Про надання дозвілу ФОП Бакикі Оксані Володимирівні на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (кав’ярня) по 

вул. Шкільна, 1 село Мартусівка. 

18) Про надання дозволу ФОП Гуменюку Олександру Сергійовичу на 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в 

селі Мартусівка. 

19) Про погодження проходження наплямку трас електричних мереж гр. 

Деревінській Тетяні Миколаївні об’єкту «Нове будівництво мереж 10-0,4 кВ для 

електропостачання об’єкта будівництва: «Офісно – складська будівля» в селі Гора. 

20) Про переведення садового будинку у житловий будинок гр. Харченко 

Вікторії Петрівни по вул. Яблунева, 14 масив «Лісовий»  село Ревне.   

 

2. Засідання виконавчого комітету Гірської сільської ради провести в 

приміщенні Гірської сільської ради за адресою: с. Гора, вул. Центральна, 5. 

3. Повідомити членів виконавчого комітету. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                                          Роман ДМИТРІВ 
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