
 

Київська область 

Бориспільський район  

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 02 травня 2018 року        № 34  

 

 

Про скликання позачергової сесії  

Гірської сільської ради  

 

 

Відповідно до п.8 ч.4 ст.42, ч. 7 та 10 ст. 46  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та регламенту роботи Гірської сільської 

ради VІІ скликання, на вимогу депутатів (звернення від 27.04.2018 року за № 

760-01-14-18), В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Скликати позачергову сесію Гірської сільської ради на 03 травня 2018 

року о 10-00 годині з наступним порядком денним: 

1) Повторний розгляд питання: Про обрання лічильної комісії. 

2) Повторний розгляд питання: Про припинення повноважень секретаря 

Гірської сільської ради VІІ скликання. 

3) Повторний розгляд питання: Про внесення змін до Регламенту роботи 

Гірської сільської ради VII, затвердженого рішенням сільської ради від 

03.11.2015 року № 4-1-VII «Про затвердження Регламенту роботи Гірської 

сільської ради VII скликання». 

4) Повторний розгляд питання: Про затвердження Положення про 

громадські обговорення в с. Гора Бориспільського району. 

5) Повторний розгляд питання: Про деякі питання оплати праці 

працівників установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету 

Гірської сільської ради. 

6) Про внесення змін до Регламенту роботи Гірської сільської ради VII, 

затвердженого рішенням сільської ради від 03.11.2015 року № 4-1-VII «Про 

затвердження Регламенту роботи Гірської сільської ради VII скликання». 

7) Про затвердження Положення про громадські обговорення в с. Гора 

Бориспільського району. 

8) Внесення змін до штатного розпиту Гірської сільської ради 



9) Внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення с. Гора «Добробут» 

10) Виплата матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота» 

11) Виплата заохочень згідно Програми «Добробут». 

12) Поповнення статутного фонду КП «Горянин». 

13) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо реконструкції 

адмінбудівлі по вул. Центральна, 5 в с. Гора Бориспільського району Київської 

області. 

14) Провести експертизу кошторисів по будівництву будівель в ЖК 

«Кантрі Таун Хаус» та затвердити 4% пайової участі. 

15) Про виділення коштів на гідродинамічне очищення та поточний 

ремонт КНС по вул. Науки в с. Гора. 

16) Щодо закупівлі та встановлення дитячого майданчику по вул. Зоряна. 

17) Внесення змін до рішення сільської ради № 925-48-VІІ від 22.12.2017 

року «Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік». 

18) Замовлення проекту спортивного комплексу по вул. Шкільна в с. Гора 

Бориспільського району Київської області.  

19) Замовлення проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту дахів будівель по вул. Центральна, 14, 16, 20 та вул. Науки, 1б, 2-5. 

20) Згода на прийняття в комунальну власність будівлі по вул. Центральна, 

15. 

21)   Звернення до Держгеокадастру, щодо надання кадастрового номеру 

земельній ділянці на розі вулиць Грушевського та Лесі Українки. 

22) Звернення до ПрАТ «Київобленерго», щодо заміни дерев’яних стовпів 

та заміни кабелю. 

23) Укладання прямої угоди по наданню послуг з вивезення органічного 

сміття.  

24) Укладання прямої угоди на розробку проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) «Берізка». 

25) Укладання прямої угоди на розробку проекту будівництва МПО 

Гірської сільської ради. 

26) Про надання дозволу гр. Голуб Л.І. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

27) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 

Мазурок В.А. 

28) Про затвердження витягу з нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Бориспільська, 2 с. Гора Бориспільського району Київської 

області. 

29) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 09.10.2007 

року № 506-09-V «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Железко Лідії Олексіївні для 

ведення особистого селянського господарства в с. Гора Бориспільського району 

Київської області. 



30) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 09.10.2007 

року № 506-09-V «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сирову Івану Никоновичу 

для ведення особистого селянського господарства в с. Гора Бориспільського 

району Київської області.   

31) Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах 

довгострокової оренди (строком на 49 років). 

32) Звернення до Академії аграрних наук, щодо передачі земельної ділянки 

в комунальну власність. 

Різне. 

2. Позачергову сесію Гірської сільської ради провести в приміщенні 

Гірської сільської ради за адресою: с. Гора, вул. Центральна, 5. 

3. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

повідомити депутатів про дату, час та місце проведення сесії сільської ради  

 

 

 

Сільський голова                          Р.М.Дмитрів 

 


