
           

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про  звернення до Київської обласної державної адміністрації та 

Київської обласної ради про внесення змін до Перспективного плану 

формування територій громад Київської області 

 

Керуючись Законом   України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», з 

метою покращення якості життя та створення комфортних умов для проживання, 

економічного та культурного розвитку, Гірська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звернутись до Київської обласної державної адміністрації та до Київської 

обласної ради з проханням внести зміни до Перспективного плану формування 

територій громад Київської області, в якому передбачити створення Гірської 

об’єднаної територіальної громади з центром в с. Гора у складі: с. Гора, 

с. Мартусівка, с. Ревне та с. Затишне. 

2. Погодити текст листа до Київської обласної державної адміністрації  та до 

Київської обласної ради, що додається. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  

з питань дотримання законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 

етики та регламенту. 

 

 

 

с. Гора 

від 19 вересня 2019 року 

№ 1548-79-VІІ 

 

 

Сільський голова                                                                               Р.М. Дмитрів 
 

        



Додаток  

до рішення Гірської сільської ради 

№ 1548-79-VІІ від 19.09.2019 року 

  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора  вул. Центральна, 5, тел.(04595) 3-65-22 

 

_______________2019р.   

№ ____________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Голові Київської обласної  

державної адміністрації  

Бно-Айріяну М.К. 

 

Голові Київської обласної ради  

Стариченку М.А. 

 

 

На виконання рішення Гірської сільської ради № 1548-79-VІІ від 19.09.2019 

року «Про звернення до Київської обласної державної адміністрації та Київської  

обласної ради  про внесення змін до Перспективного плану формування територій 

громад Київської області Гірська сільська рада звертається до Вас про наступне. 

Україна проходить непростий але дуже потрібний етап реформування 

адміністративного устрою, який називають децентралізацією.  

07.06.2019р. Розпорядженням Голови Київської ОДА №163 було створено 

Робочу групу з вивчення пропозицій для внесення змін до перспективного плану 

формування територій громад Київської області.  

Ми усвідомлюємо, що тепер формат об’єднання територіальних громад в 

Бориспільському районі цілковито залежить від Київської обласної державної 

адміністрації та Київської обласної ради.  

Хочемо довести до Вашого відома, що жителями села Гора було ініційоване 

створення Гірської ОТГ в складі сіл Гора, Мартусівка, Ревне та Затишне з центром 

в с. Гора. На громадському обговоренні 15 квітня 2019 року ця пропозиція була 

одноголосно підтримана всіма присутніми. 



Цю пропозицію підтримали і депутати Гірської сільської ради, прийнявши на 

наступній після обговорення сесії відповідне рішення за № 1319-71-VІІ від 02 

травня 2019 року.  

 Просимо також врахувати, що ініціатива жителів Гори має підтримку і в 

сусідніх селах. У відповідь на пропозицію Гірської сільської ради, жителі сіл 

Ревне та Затишне теж провели громадське обговорення і підтримали пропозицію 

Гірської сільської ради щодо створення Гірської ОТГ в складі сіл Гора, 

Мартусівка, Ревне та Затишне з центром в с. Гора. Депутати Ревненської сільської 

ради на своєму засіданні підтвердили бажання громади Ревного та Затишного 

створити Гірську ОТГ разом з селами Гора та Мартусівка, ухваливши відповідне 

рішення.  

 

Просимо Вас під час вивчення пропозицій для внесення змін до 

перспективного плану формування територій громад Київської області врахувати, 

що мешканці села Гора категорично проти об’єднання нашого населеного пункту 

з м. Бориспіль в одну ОТГ.  

Жителі села Гора вважають, що найкращим варіантом об’єднання для наших 

громад є створення Гірської ОТГ в складі сіл Гора, Мартусівка,  Ревне та Затишне 

з центром в с. Гора.  

 

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас при внесенні змін до 

перспективного плану  формування територій громад Київської області  внести до 

цього плану Гірську ОТГ в складі сіл Гора, Мартусівка, Ревне та Затишне з 

адміністративним центром в с. Гора.  

 

    

 

З повагою, 

сільський голова                                                                             Р.М. Дмитрів  

 
 

 

 

 


