
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про дострокове внесення змін до Генерального плану 

та Плану зонування території села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

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

Україні», ст. 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», 

заслухавши інформацію сільського голови Дмитрів Р.М. про доцільність 

розробки проекту внесення змін до містобудівної документації населеного 

пункту с. Гора Гірської сільської ради, взявши до уваги Аналітичний звіт за 

результатами містобудівного моніторингу, Розпорядження Бориспільської 

районної державної адміністрації № 1114 від 02 жовтня 2018 року «Про 

дострокове внесення змін до Генерального плану села Гора Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області», а також з метою узгодження 

програми розвитку населеного пункту, програми господарського, соціального 

та культурного розвитку з містобудівною документацією місцевого рівня та 

необхідності актуалізації та впорядкування наявної містобудівної документації 

та її узагальнення Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Розробити проект внесення змін до Генерального плану та План 

зонування території села Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області. 

2. Створити робочу групу по внесенню змін до Генерального плану та 

Плану зонування території села Гора Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області у складі згідно додатку №1 до рішення. Рішення 

робочої групи оформлюються протоколом засідання робочої групи та 

приймаються більшістю від складу робочої групи. 

3. Покласти на робочу групу, зазначену в п. 2. цього рішення, наступні 

повноваження: 

3.1. Погоджувати тексти завдання на розроблення змін до 

Генерального плану та Плану зонування території села Гора та всіх договорів 

(додаткових угод до них), що укладатимуться від імені Гірської сільської ради 

та/або виконавчого комітету Гірської сільської ради та стосуватимуться прямо 



чи опосередковано надання послуг чи виконання робіт по внесенню змін до 

Генерального плану та Плану зонування території села Гора.  

3.2. Розробити пропозиції по внесенню змін до Генерального плану та 

Плану зонування території села Гора.  

3.3 Розглядати пропозиції громадськості до проекту Генерального 

плану та Плану зонування території. 

4. На виконання ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», надати дозвіл на створення топографічних планів в масштабі 1:2000 

проектних меж населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області та суміжних територій. 

5. Закупівлю послуг та робіт по виконанню топографічних планів, послуг 

по розробці проекту внесення змін до Генерального плану та План зонування 

території села Гора провести у визначеному законом порядку. 

6. Голові Гірської сільської ради укласти Договори із спеціалізованими 

організаціями на надання послуг чи виконання робіт. 

7. Оприлюднити прийняте рішення про початок розробки містобудівної 

документації села Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області у засобах масової інформації. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, 

комісію сільської ради з агропромислового комплексу, земельних питань та 

екології. 

 

 

с. Гора   

від 27 лютого 2019 року 

№ 1262-68-VII     

 

 

 

 

Сільський голова                                                            Р.М. Дмитрів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

До рішення № 1262-68-VІІ від 27.02.2019 р. 

про дострокове внесення змін до 

Генерального плану та Плану зонування 

території села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 
 

 

Склад 

робочої групи по внесенню змін до Генерального плану та Плану зонування 

території села Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області 

 

1. Карасевич Олександр Володимирович 

2. Потоцький Василь Васильович 

3. Романенко Людмила Володимирівна 

4. Чайка Василь Петрович 

 

 

Сільський голова                                                                                   Дмитрів Р.М. 

 
 

 

 

 

 

 


