
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного 73 сесії Гірської сільської ради VІІ 
скликання за основу  

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

Україні»,  Гірська сільська рада 
  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити порядок денний: 
1) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Басейна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області; 

2) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лісова в селі Гора 
Бориспільського району Київської області; 

3) Про затвердження проектно-кошторисної по капітальному ремонту 
тротуару по вулиці Мічуріна в с. Гора Бориспільського району Київської 
області; 

4) Внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року за № 
1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року»; 

5) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт тротуару по 
вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської області; 

6) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вулиці Басейна в селі Гора Бориспільського району Київської 
області; 

7)  Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вулиці Лісова в селі Гора Бориспільського району Київської 
області; 

8) Про укладання договору про пайову участь у розвитку 
інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі ОК «ЖБК 
«Кантрі Таун Хаус»; 

9) Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет Гірської 
сільської ради, затвердженого рішенням  Гірської  сільської ради № 7-1-VІІ від 
03.11.2015 року; 

10) Про встановлення поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води для ОК «ЖБК «Кантрі Хаус-2»; 



11) Скасування рішення № 1322-71-VІІ від 02.05.2019 року «Про 
погодження комунальними підприємствами та розпорядниками місцевого 
бюджету Гірської сільської ради закупівлі товарів, робіт та послуг з постійною 
комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та 
культурного розвитку за умови, що вартість закупівлі товарів, робіт та послуг 
дорівнює або перевищує 1,00 (одну) гривну;  

12) Земельні питання. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  
       
с. Гора 
від 23травня 2019 року 
№  1334-73-VІІ       
 
 
Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 
 


