
 
Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  11 грудня 2018 року        №  136 

 

 

Про пропозицію щодо ініціювання  

добровільного об’єднання територіальних  

громад   

  

 

Відповідно до розпоряджень Гірського сільського голови від 10.12.2018 р. 

№131 «Про ініціювання громадських обговорень», від 10.12.2018 р. №134 «Про 

заходи з підготовки громадських обговорень щодо ініціювання добровільного 

об’єднання громад», керуючись законами  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», Положенням про громадські обговорення в селі Гора Бориспільського 

району, затвердженим рішенням Гірської сільської ради від 05.12.2018 р. 

№1216-65-VII, враховуючи результати першого засідання організаційного 

комітету з підготовки громадських обговорень щодо ініціювання добровільного 

об’єднання територіальних громад, проведеного 11.12.2018 року: 

1. Пропоную ініціювати добровільне об’єднання Гірської сільської 

територіальної громади села Гора Бориспільського району Київської області з 

Мартусівською сільською територіальною громадою села Мартусівка 

Бориспільського району Київської області, Вишеньківською сільською 

територіальною громадою сіл Вишеньки і Петропавлівське Бориспільського 

району Київської області, Гнідинською сільською територіальною громадою 

села Гнідин Бориспільського району Київської області, Щасливською 

сільською територіальною громадою сіл Щасливе і Проліски Бориспільського 

району Київської області, Великоолександрівською сільською територіальною 

громадою сіл Мала Олександрівка, Безуглівка, Чубинське і Велика 

Олександрівка  в Гірську сільську об’єднану територіальну громаду з 

адміністративним центром у селі Гора. 

2. Винести на громадське обговорення питання підтримки вказаної у 

пункті 1 цього розпорядження пропозиції. 

3. Забезпечити проведення громадського обговорення питання підтримки 

пропозиції, вказаної у пункті 1 цього розпорядження у порядку визначеному 

Положенням про громадські обговорення в селі Гора Бориспільського району, 



затвердженим рішенням Гірської сільської ради від 05.12.2018 р. №1216-65-VII, 

з урахуванням розпоряджень Гірського сільського голови від 10.12.2018 р. 

№131 «Про ініціювання громадських обговорень», від 10.12.2018 р. №134 «Про 

заходи з підготовки громадських обговорень щодо ініціювання добровільного 

об’єднання громад»: 

серед жителів села Гора – о 19 год. (початок реєстрації учасників о 18 

год.) 18 грудня 2018 року у приміщенні Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів (спортивна 

зала) за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця 

Центральна, 3. Відповідальна особа – організаційний комітет з підготовки 

громадських обговорень щодо ініціювання добровільного об’єднання 

територіальних громад. 

4. Після завершення громадського обговорення, пропозицію зазначену у 

п. 1 даного розпорядження, подати на розгляд наступної сесії Гірської сільської 

ради (включити до порядку денного) для прийняття рішення про добровільне 

об’єднання Гірської сільської територіальної громади села Гора 

Бориспільського району Київської області з Мартусівською сільською 

територіальною громадою села Мартусівка Бориспільського району Київської 

області,  Вишеньківською сільською територіальною громадою сіл Вишеньки і 

Петропавлівське Бориспільського району Київської області, Гнідинською 

сільською територіальною громадою села Гнідин Бориспільського району 

Київської області, Щасливською сільською територіальною громадою сіл 

Щасливе і Проліски Бориспільського району Київської області, 

Великоолександрівською сільською територіальною громадою сіл Мала 

Олександрівка, Безуглівка, Чубинське і Велика Олександрівка  в Гірську 

сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі 

Гора. 

5. Секретарю Гірської сільської ради Шершень Л. Ф. негайно 

оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Гірської сільської 

ради. 

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Р.М. Дмитрів 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


