
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного 79 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 затвердження Положення про порядок реєстрації та прийому дітей 

до Гірського закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка». 

2) Внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 26.03.2019 року за 

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

3) Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення виконавчого 

комітету від 03 вересня 2019 року № 108 «Про рекомендацію Гірській сільській 

раді повторно розглянути питання створення бухгалтерського відділу». 

4) Розгляд питання яке містить зупинене мною рішення виконавчого 

комітету від 03 вересня 2019 року № 109 «Про звернення щодо перевірки 

законності надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами». 

5) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального дачного 

будівництва гр. Лавренюку О.П.; 

6) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства гр. Лавренюку О.П.; 

7) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Лавренюку О.П.; 

8) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального дачного 

будівництва гр. Дравецькому В.В.; 

9) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства гр. Дравецькому В.В.; 

10) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Дравецькому В.В.; 



11) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для індивідуального дачного 

будівництва гр. Лавренюк В.О.; 

12) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства гр. Лавренюк В.О.; 

13) Відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Лавренюк В.О.; 

14) Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд площею 

0. 1381 га, в селі Гора пров. Мирний, 6, на території Гірської сільської ради гр. 

Асатрян Князь Оганесович ½ та гр. Науменко Ганна Сергіївна ½; 

15) Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 

0. 0804 га, в селі Гора пров. Мирний, 6, на території Гірської сільської ради гр. 

Гасенку Юрію Петровичу ½ та гр. Гасенку Сергію Петровичу ½; 

16) Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 0.9446 га, на території Гірської 

сільської ради гр. Довганенко Наталії Аполінаріївні; 

17) Затвердити технічну документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянам згідно списку на території 

Гірської сільської ради згідно списку: 

- Бахшиян Шура Арташович 3220883200:02:001:2249, площею 0,5135 га. 

- Бондаренко Ірина Миколаївна 3220883200:02:001:2250 площею 0,9600 га. 

- Колотуша Микола Андрійович 3220883200:03:002:0279 площею 0,9295 га. 

- Кузьмич Віктор Арсенійович 3220883200:02:001:2251 площею 0,5206 га. 

- Кузьмич Світлана Миколаївна 3220883200:02:001:2252 площею 0,5206 га. 

- Матьора Ганна Іванівна 3220883200:02:004:0037 площею 0,9298 га. 

- Микитка Олександр Миколайович 3220883200:02:001:2093 площею 0,9415 га. 

- Морозова Валентина Григорівна 3220883200:02:001:2253площею 0,9154 га. 

- Накльока Ганна Євстахівна 3220883200:03:002:2617  площею 0,9339 га. 

- Оникієнко Віра Іванівна 3220883200:02:001:2248 площею 0,9609 га. 

- Онуфраш Тетяна Миколаївна 3220883200:03:002:2793 площею 0,9511га. 

- Паленський Володимир Михайлович 3220883200:02:001:2167 площею 0,9340 

га.   

- Перепелиця Катерина Валеріївна, Перепилиця Максим Валерійович, 

Перепилиця Валентина Павлівна 3220883200:02:001:2254 площею 0,9451 га. 

- Ремень Лідія Іванівна 3220883200:03:002:2794 площею 0,9318 га. 

- Ремень Надія Миколаївна 3220883200:03:002:2374 площею 0,5181га. 

- Селентій Ольга Миколаївна 3220883200:03:002:1188 площею 0,5101 га 



- Третяк Оксана Миколаївна 3220883200:03:002:2795 площею 0,5947 га 

- Шелкова Любов Андріївна 3220883200:02:001:2168 площею 0,9450 га. 

- Шкара Наталія Василівна 3220883200:02:001:2255 площею 0,5135 га.                       

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       
с. Гора 

від 19 вересня 2019 року 

№  1545-79-VІІ       

 

Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


