
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного 77 сесії Гірської сільської ради VІІ 

скликання за основу  

 

Відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні»,  Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити порядок денний: 

1) Про надання згоди на укладання договору суперфіцію з управлінням 

капітального будівництва та архітектури Бориспільської районної державної 

адміністрації. 

2) Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. Христиченко 

Л.Г. 

3) Про передачу у власність (приватизацію) квартири гр. Хоменко В.М. 

4) Про передачу у власність (приватизацію) одноквартирного будинку 

гр. Давидок В.В. 

5) Про передачу у власність (приватизацію) одноквартирного будинку 

гр.  Ярмак Г.І. 

6) Про скасування рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

від 16.07.2019 року № 78 «Про надання житлової площі». 

7) Про взяття на баланс споруд з метою облаштування приміщень під 

потреби спортивного комплексу. 

8) Про затвердження кошторисної документації на облаштування 

приміщень під потреби спортивного комплексу. 

9) Про затвердження кошторисної документації по монтажу огорожі та 

встановленню відкотних воріт з хвірткою. 

10) Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Яблунева в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

11) Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Горіхова в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

12) Про затвердження кошторисної документації по освітленню вулиці 

Толстого в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

13) Про затвердження кошторисної документації по капітальному 

ремонту ТП-971. 

14) Про замовлення проектно-кошторисної документації по будівництву 

центральної каналізації в селі Гора Бориспільського району Київської області.  



15) Про замовлення проектно-кошторисної документації по 

капітальному ремонту орендованого приміщення по вулиці Науки, 1 в селі Гора 

Бориспільського району Київської області. 

16) Про внесення змін до Програми «Турбота» 

17) Про внесення змін до Програми «Добробут» 

18) Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту 

та патріотичного виховання. 

19) Про виплату матеріальної допомоги. 

20) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 року 

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

21) Укладання прямої угоди на надання послуги по монтажу огорожі та 

встановленню відкотних воріт з хвірткою. 

22) Укладання прямої угоди на надання послуги по облаштуванню 

приміщень під потреби спортивного комплексу по вулиці Шкільна. 

23) Укладання прямої угоди на надання послуги по виготовленню 

проектно-кошторисної документації по будівництву центральної каналізації в 

селі Гора Бориспільського району Київської області. 

24) Укладання прямої угоди на надання послуг по капітальному ремонту 

ТП № 971. 

25) Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «ГРОСС». 

26) Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «ПРИНТ». 

27) Про внесення змін до договору оренди землі з ПП «Беріг». 

28) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 20.06.2019 

року № 1398-74-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок, що перебувають у власності гр. 

Ушенка А.В. із земель для ведення індивідуального садівництва на землі для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області». 

29) Про скасування рішення Гірської сільської ради від 26.05.2016 року 

№311-12-VІІ «Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

оформлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 

гр. Лозько В.М. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Гора Бориспільського району Київської 

області» 

30) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 

Бочкарьовій О.П. 

31) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 

Яременко М.І.  

32) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Остапчука С.В. із 

земель для ведення особистого селянського господарства на землі для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 



закладів громадського харчування на території Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області» 

33) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Матковській Н.О. 

34) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Батишевій О.В. 

35) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Пархоменко Н.В. 

36) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Кононенко В.В. 

37) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Узварику Р.В. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       
с. Гора 

від 22 серпня 2019 року 

№  1483-77-VІІ       

 

Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


