
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

від 12 серпня 2019 року        № 01-04-57 

 

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 22 серпня 

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 згоди на укладання договору суперфіцію з управлінням 

капітального будівництва та архітектури Бориспільської районної державної 

адміністрації. 

- Про передачу у власність (приватизація) квартири. 

- Про скасування рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради від 

16.07.2019 року № 78 «Про надання житлової площі». 

- Про взяття на баланс споруд з метою облаштування приміщень під 

потреби спортивного комплексу. 

- Про затвердження кошторисної документації на облаштування 

приміщень під потреби спортивного комплексу. 

- Про затвердження кошторисної документації по монтажу огорожі та 

встановленню відкотних воріт з хвірткою. 

- Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Яблунева в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

- Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Горіхова в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

- Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Толстого в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

- Про замовлення проектно-кошторисної документації по будівництву 

центральної каналізації в селі Гора Бориспільського району Київської області.  



- Про замовлення проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту орендованого приміщення по вулиці Науки, 1 в селі Гора 

Бориспільського району Київської області. 

- Про внесення змін до Програми «Турбота» 

- Про внесення змін до Програми «Добробут» 

- Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 

патріотичного виховання. 

- Про виплату матеріальної допомоги. 

- Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 року за 

№ 1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 

- Заключення прямої угоди на надання послуги по монтажу огорожі та 

встановленню відкотних воріт з хвірткою. 

- Заключення прямої угоди на надання послуги по облаштуванню 

приміщень під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна. 

- Заключення прямої угоди на надання послуги по виготовленню проектно-

кошторисної документації по будівництву центральної каналізації в селі Гора 

Бориспільського району Київської області. 

- Заключення прямої угоди на надання послуг по капітальному ремонту ТП 

№ 971. 

- Земельні питання. 

4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

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

 

 

 

Сільський голова                                                                                Р.М.Дмитрів 
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