
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження порядку денного 78 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 внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 22.08.2019 

року за № 1498-77-VІІ «Про виділення матеріальної допомоги» 
2. Про взяття на баланс споруд з метою облаштування приміщень під 

потреби спортивного комплексу. 
3. Про затвердження кошторисної документації на облаштування 

приміщення під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

4. Про замовлення кошторисної документації на облаштування 
приміщення під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

5. Укладання прямої угоди на надання послуги по облаштуванню 
приміщень під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна. 

6. Затвердження кошторису по капремонту дахів гуртожитків 
7. Про затвердження проектно-кошторисної документації по 

будівництву огорожі спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

8 Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 
року за № 1379-74-VІІ «Про укладання прямого договору». 

9. Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту покриття проїзної частини вул. Мічуріна (від вул. 
Шевченка до вул. Лісова) в селі Гора Бориспільського району Київської області 
(асфальтоване покриття). Корегування. 

10. Про замовлення проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту покриття проїзної частини вул. Київська (від вул. 
Київська, 102 до вул. Лісова) в селі Гора Бориспільського району Київської 
області (асфальтоване покриття). 

11. Укладання прямої угоди на надання послуг по освітленню вулиці 
Толстого в селі Гора Бориспільського району Київської області. 



12. Затвердження кошторису на освітлення паркової зони Ошитківський. 
13. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 18.07.2019 

року за № 1469-75-VІІ «Про укладання прямого договору». 
14. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 

року за № 1371-74-VІІ 
15. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 22.08.2019 

року за № 1521-77-VІІ 
16. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 22.08.2019 

року за № 1518-77-VІІ 
17. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 22.08.2019 

року за № 1519-77-VІІ 
18. Про укладання прямої угоди на закупівлю спортивної форми. 
19. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 23.05.2019 

року за № 1339-73-VІІ «Про укладання прямого договору».  
20. Затвердження кошторису по облаштуванню майданчику під 

встановлення баків для роздільного сміття. 
21. Про внесення змін Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 роки. 
22. Про внесення змін до Програми забезпечення проведення загально 

сільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят 
в селі Гора. 

23. Про внесення змін до Програми «Спорт» 
23. Про виплату преміювання та заохочення згідно Програми 

забезпечення проведення загально сільських культурно-масових заходів до 
державних, релігійних і місцевих свят в селі Гора. 

24. Замовлення проекту благоустрою спортивного комплексу по вулиці 
Шкільна. 

25. Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 
року за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
       
с. Гора 
від 11 вересня 2019 року 
№  1524-78-VІІ       
 
Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


