
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження порядку денного 84 сесії Гірської сільської ради VІІ 

скликання за основу та в цілому  
Відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», Гірська сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити порядок денний: 
1) Про добровільне об’єднання територіальних громад.  
2) Про скасування початку процедури розгляду та врахування пропозицій 

громадськості щодо внесення змін до Генерального плану та Плану зонування 
села Гора. 

3) Про затвердження звіту виконання бюджету за 9 місяців 2019 року. 
4) Про затвердження проектно-кошторисної документації по реконструкції 

трубопроводу дощової каналізації по вул. Мічуріна – Яблунева в селі Гора 
Бориспільського району Київської області. 

5) Про затвердження проектно-кошторисної документації по будівництву 
бюветів по вулицях Центральна, Лесі Українки, Науки та Толстого в с. Гора 
Бориспільського району Київської області.. 

6) Про затвердження проектно-кошторисної документації по реконструкції 
приміщень під потреби спортивного комплексу по вул. Шкільна с. Гора 
Бориспільського району Київської області. 

7) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт тротуару по вулиці Калинова. 

8) Про замовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 
резервуарів чистої води для потреб МПО. 

9) Внесення змін до Програми «Добробут». 
10) Про розгляд заяв Пільтяй І.В. та Чемериса В.І. (виплата матеріальної 

допомоги) 
11) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 року 

за № 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 
12) Про заключення прямої угоди на капітальний ремонт тротуару по 

вулиці Калинова. 
13) Внести зміни до рішення Гірської сільської ради від 11.09.2019 року № 

1535-78-VІІ «Укладання прямої угоди на надання послуги по капітальному 
ремонту тимчасової споруди під потреби спортивного комплексу по вулиці 
Шкільна в селі Гора Бориспільського району Київської області». 



14) Про передачу у власність (приватизацію) кімнат в гуртожитку гр. 
Хількевичу В.В. 

15) Про передачу у власність (приватизацію) кімнат в гуртожитку гр. 
Бухтіяровій А.О. 

16) Про передачу у власність (приватизацію) житлового блоку в 
гуртожитку гр.  Аксентієва В.В.  

17) Про затвердження лімітів використання води абонентами ДП МА 
«Бориспіль» на 2020 рік. 

18) Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Центральна, 39 в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

19) Про надання згоди Державному підприємству «Центральна 
лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації 
Національної академії аграрних наук України на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.   

20) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Кулініч В.О. 

21) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Волошенко О.А. 

22) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Кулініч С.В. 

23) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Довбенко Н.В. 

24) Про затвердження проекту землеустрою щодо змін цільового 
призначення земельної ділянки гр. Глитень В.М. 

25) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Гавриченкову І.С. 

26) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго». 

27) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Питлику С.І. 

28) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Кернечишеній В.Б. ¾ та Гладченко Д.А. ¼. 

29) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 27.02.2019 
року № 1262-68-VІІ «Про дострокове внесення змін до Генерального плану та 
Плану зонування території села Гора Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 

30) Про недовіру голові Гірської сільської ради VІІ скликання Дмитрів 
Роману Миколайовичу та позбавлення його премій, надбавок та матеріальної 
допомоги. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
с. Гора 
від 21 листопада 2019 року 
№  1632-84-VІІ       
Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


