
 

Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 10 грудня 2018 року        № 135 

 

Про скликання чергової сесії  

Гірської сільської ради  
 

Відповідно до п.8 ч.4 ст.42, п.4 ч.3 ст.50 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та регламенту роботи Гірської сільської ради VІІ 

скликання, В И Р І Ш И В: 

 

1. Скликати засідання чергової сесії Гірської сільської ради на 20 грудня 

2018 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: 

1) Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік. 

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

за рахунок місцевого бюджету Гірської сільської ради. 

3) Про умови нарахування премії сільському голові та працівникам 

апарату управління. 

4) Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам Гірської сільської ради.   

5) Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2019 рік. 

6) Про затвердження ліміту та визначення місця зберігання на службовий 

автомобіль ВАЗ 21074 068-89 КМ у 2019 році. 

7)  Про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів сільського 

бюджету на 2019 рік. 

8) Про продовження дії договору від 15.07.2016 року про закупівлю послуг 

за державні кошти. 

9.) Внесення змін до складу постійних комісій. 

10) Про затвердження Програми поводження з відпрацьованими 

люмінесцентними лампами, ртутними термометрами та хімічними джерелам 

струму  на території села Гора на 2019 - 2021 роки 

11) 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. 



12) Про дострокове внесеня змін до Генерального плану та Плану 

зонування території села Гора. 

13) Про погодження прийняття в комунальну власність об’єктів 

державного майна. 

14) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Коломієць Г.І.). 

13) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Тарасенков Б.П.). 

14) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі ТОВ «Люкс Груп ЛТД», 

15) Повторний роззляд: Укладання договору пайової участі у розвитку 

інфраструктури села Гори та встановлення розміру пайової участі (Терчієв 

М.А. та Кучеров В.А.). 

16) Внесення змін в Програму розвитку та підтримку КП «Горянин» 

17) Земельні питання. 

Різне. 

4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

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

 

 

 

Сільський голова                                                                                Р.М.Дмитрів 


