
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

від 24 грудня 2019 року        № 01-04-116 

 

Про скликання засідання 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 

1. Скликати засідання позачергової сесії Гірської сільської ради на 26 

грудня 2019 року о 10-00 годині. 

2. Засідання позачергової сесії Гірської сільської ради провести за 

адресою: с. Гора, вул. Центральна, 5, в приміщенні сільської ради. 

3. На розгляд пленарного засідання винести питання: 

- Про затвердження сільського бюджету на 2020 рік. 

- Про передачу у власність (приватизацію) квартири.  

- Про внесення змін до складу виконавчого комітету. 

- Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет. 

- Про затвердження акту приймання-передачі майна на баланс Гірської 

сільської ради. 

- Про прийняття в комунальну власність територіальної громади села Гора 

об’єктів державної власності. 

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

- Про внесення змін до Програми «Добробут». 

- Про виплату коштів згідно Програми «Добробут». 

- Про виплату коштів згідно Програми «Турбота». 

- Про внесення зміни до рішення Гірської сільської ради від 04.12.2019 

року № 1640-84-VІІ. 

 - Про деякі питання оплати праці працівників установ, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

- Про умови нарахування премій сільському голові та працівникам апарату 

управління. 

- Про затвердження ліміту пробігу та визначення місця збереження на 

службовий автомобіль. 

- Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв бюджетними 

організаціями. 



- Земельні питання: 

- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області.. 

- Про надання згоди Державному підприємству «Центральна 

лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації 

Національної академії аграрних наук України на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.   

4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

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

 

Сільський голова                                                                         Р.М.Дмитрів 


