
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

08 грудня 2022 року                      с. Гора                                             № 105 

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 09 

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

1) Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

2) Про надання ділянки для поховання. 

3) Про затвердження висновку органу опіки і піклування про доцільність 

безоплатного та тимчасового проживання на період воєнного стану у КЗ «РВСД для 

постійного та тимчасового перебування та надання соціальних послуг». 

4) Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, вироблену з використанням природнього газу для 

потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного та 

місцевого бюджету ДП «МА «Бориспіль». 

5)Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення ДП «МА «Бориспіль». 

6) Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу квартири, 

право власності частини якої має малолітня дитина, шляхом одночасного 

першочергового дарування майна на ім’я малолітньої дитини. 

7) Про внесення змін до рішення виконавчого комітету «Про надання 

дозволу на оформлення договору дарування майна, право користування яким має 

малолітня дитина». 

8) Про розгляд заяв щодо надання ТОВ «НВО буд» дозволу на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами типу кронштейну на фасаді будівлі по вул. Центральна, 

20-Б в селі Гора. 

9) Про розгляд заяв гр. Даньшова Є.М. та Гайдай К.В. щодо затвердження  

схем організації дорожнього руху. 

10) Про внесення змін до бюджету Гірської сільської територіальної громади 

на 2022 рік. 

11) Про погодження бюджету Гірської сільської територіальної громади на 

2023 рік. 

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. 

 

В.о. сільського голови                                                                Максима СЧАСТЛИВИЙ 
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