
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

від 08 квітня 2019 року        № 01-04-19 

 

Про скликання засідання чергової 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 

 

1. Скликати засідання чергової сесії Гірської сільської ради на 18 квітня 

2019 року о 10-00 годині. 

2. Засідання чергової сесії Гірської сільської ради провести за адресою: с. 

Гора, вул. Центральна, 5, в приміщенні сільської ради. 

3. На розгляд пленарного засідання винести питання: 

- Про надання дозволу Гірській сільській раді на укладання договору оренди 

нежитлових приміщень з ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» 

інституту водних проблем і меліорації НААН; 

- Про надання дозволу на розробку проекту ІІ черги будівництва 

спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора Бориспільського району 

Київської області; 

- Про встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху в селі 

Гора Бориспільського району Київської області;  

- Про створення тимчасової контрольної комісії Гірської сільської ради; 

- Про затвердження кошторисної документації на нове будівництво 

інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи села Гора 

«Інтегрована система відеоспостереження та відео аналітики «Безпечне село 

Гора»; 

- Про затвердження положення про уповноважену особу Гірської сільської 

ради відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі»; 

- Про звернення до Бориспільської районної ради щодо спів фінансування 

капітального ремонту будівлі Гірського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Берізка»; 

- Про передачу у власність (приватизація) квартири; 

- Про укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 

села Гора та встановлення розміру пайової участі; 



- Про затвердження Програми «Безпечне село»; 

- Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення, 

розвитку галузі культури та спорту Гірської сільської ради на 2019-2020 роки; 

- Про затвердження Програми боротьби з карантинними рослинами на 

території Гірської сільської ради на 2019-2020 роки а новій редакції; 

- Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Горянин»; 

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гіріну В.І.; 

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Пащинському Д.В.; 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Бабенко А.С.; 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Лобановському Ф.С.; 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Ушенко А.В.; 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Ушенко А.В.; 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Новак Н.Г.; 

- Звіт КП «Горянин» Гірської сільської ради; 

- Внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року за № 1287-69-

VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року»; 

- Про укладання прямої угоди на надання послуг з технічного 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення.  

4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та повідомити 

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

 

 

 

Сільський голова                                                                                Р.М.Дмитрів 


