
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного 68 сесії Гірської сільської ради VІІ 

скликання в цілому  
 

Відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні»,  Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити порядок денний: 

1) Про надання дозволу Гірській сільській раді на укладання договору 

оренди нежитлових приміщень з ДП «Центральна лабораторія якості води та 

ґрунтів» інституту водних проблем і меліорації НААН. 

2) Про дострокове внесеня змін до Генерального плану та Плану зонування 

території села Гора. 

3) Внесення змін до штатного розпису. 

4) Про умови преміювання сільського голови. 

5) Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 

(Третяк О.М., Александрова О.В., Тищенко Л.В.) 

6) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

(Гайдай В.Г., Лобановський Ф.С., Ушенко А.В.) 

7) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність (Шистун О.Р.) 

8) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (Питлик С.І., Нігруца О.М., Пащинський Д.В.) 

9) Про заключення прямої угоди. 

10) Про звернення до БРДА щодо передачі ЗДО (ясла-садок) «Берізка» в 

управління Гірської сільської ради. 

11) Про затвердження Програми залучення безробітних осіб до 

оплачуваних громадських робіт. 

12) Про затвердження на посаду заступника з питань діяльності 

виконавчих органів Гірської сільської ради VІІ скликання. 

13) Про укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 

села Гора та встановлення розміру пайової участі (ТОВ «Люкс Груп ЛТД», 

Тарасенкова Б.П.) 



14) Зміни до Програми соціальної підтримки учасників бойових дій, 

громадян, які визнані бійцями добровольцями та їх сімей.  

15) Внесення змін до Програми забезпечення проведення загально-

сільських культурно-масових заходів до державних, релігійних та загально-

сільських свят в селі Гора Бориспільського району. 

16) Про укладання прямої угоди з ТОВ «Київська обласна 

енергопостачальна компанія». 

17) Про розгляд місцевої ініціативи щодо проведення громадських 

обговорень пропозиції добровільного об’єднання територіальних громад. 

18) Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік. 

19) Про затвердження  звіту за 2018 рік «Про виконання сільського 

бюджету села Гора». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 
       
с. Гора 

від 27 лютого 2019 року 

№  1261-68-VІІ       

 

 

 

Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


