
 

Київська область 

Бориспільський район 

Гірська сільська рада 

ГІРСЬКИЙ  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 27 вересня 2018 року        № 84 

 

Про скликання ІІ пленарного засідання 62 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 (пропозиція вх. № 1761-01-14-18 від 26.09.2018 

року), В И Р І Ш И В: 

 

1. Скликати ІІ пленарне засідання 62 сесію Гірської сільської ради на 28 

вересня 2018 року о 18-00 годині. 

2. ІІ пленарне засідання 62 сесії Гірської сільської ради провести за 

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

3. На розгляд пленарного засідання винести питання: 

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

року «Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік».  

2) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 

ремонту тротуару по вулиці Центральна. 

3) Затвердження проектно-кошторисної документації по будівництву 

спортивного комплексу по вул. Шкільна в с. Гора Бориспільського району 

Київської області. 

4) Затвердження лімітів використання води для абонентів ДП МА 

«Бориспіль» на 2019 рік. 

5) Приватизація кімнати № 3 в гуртожитку по вул. Центральна, 20  

6) Приватизація житлового будинку по вул. Центральна, 15а 

7) Прийняття на баланс Гірської сільської ради інженерних споруд 

8) Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 

рік 

9) Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік 

10) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Терчієв М.А. та Кучеров В.А.). 



11) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (ОК «ЖБК «Кантрі Таун Хаус»). 

12) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок із земель для ведення індивідуального садівництва на землі 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Ушенко А.В.) 

13) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок із земель для ведення індивідуального садівництва на землі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

і споруд (Ушенко А.В.) 

 14) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Листовничий П.П.) 

15) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Данилко С.К.) 

16) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою ТОВ «Баланс». 

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 


