
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 85 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 затвердження сільського бюджету на 2020 рік. 

2) Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. Захарченко П.Г. 

3) Про затвердження акту приймання-передачі майна на баланс Гірської 

сільської ради. 

4) Про прийняття в комунальну власність територіальної громади села 

Гора об’єктів державної власності. 

5) Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Горянин». 

6) Про внесення змін до Програми «Добробут». 

7) Про виплату коштів згідно Програми «Добробут». 

8) Про виплату коштів згідно Програми «Турбота». 

9) Про внесення зміни до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 

року № 1640-85VІІ. 

10) Про деякі питання оплати праці працівників установ, що фінансуються 

за рахунок коштів місцевого бюджету. 

11) Про умови нарахування премій сільському голові та працівникам 

апарату управління. 

12) Про затвердження ліміту та визначення місця зберігання на службовий 

автомобіль. 

13) Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв 

бюджетними організаціями. 

14) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт покрівлі гуртожитків в селі Гора Бориспільського району Київської 

області. 

15) Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво 

пожежного посту модульно-контейнерного типу на вул. Центральна, 17 А у селі 

Гора Бориспільського району Київської області. 



16) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області. 

17) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Лазаренко Т.К. 

18) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Лазаренко К.П. 

19) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Лавренюк В.О. 

20) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Дравецькому В.В. 

21) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Лавренюк О.П. 

22) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Нижник Н.П. 

23) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Кияшко Л.І. 

24) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Лисенко 

А.Ф. 

25) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр.  Мелікяну 

А.С. 

26) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Фельдман Д.В. 

27) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земділянки гр. Терещенко Л.С. 

28) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земділянки 

гр. Подолян Т.В. 

29) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земділянки 

гр. Пащинському Д.В. 

30) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земділянки гр. Васьковському П.П. 

31) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення ТОВ «Солар Сервіс Україна». 

32) Про звернення щодо визначення статусу земель (ТІЗ «Зелений 

маєток»).        

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       
с. Гора 

від 31 грудня 2019 року 

№  1679-85-VІІ       

 

 

Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


