
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 27. 02.2019 року 

№ 1262-68-VІІ «Про дострокове внесення змін до Генерального плану 

та Плану зонування території села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області» 

 

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

Україні», ст. 5, 16, 17, 18, 20, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», 

Порядку розроблення містобудівної документації затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011 № 290, Порядком проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні затвердженого постановою КМУ 

від 25 травня 2011 р. № 555, враховуючи заяви депутатів Гірської сільської 

ради Чайки В.П. та Потоцького В.В. про виключення їх зі складу робочої групи, 

Гірська сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Гірської сільської ради  «Про дострокове 

внесення змін до Генерального плану та Плану зонування території села Гора 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області» від 

27.02.2019 року № 1262-68-VІІ, а саме: 

- додаток 1 до даного рішення викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку 

комісію сільської ради з агропромислового комплексу, земельних питань та 

екології. 

 

с. Гора 

від 04 грудня 2019 року 

№ 1663-84-VІІ       

 

 

Сільський голова                                                            Р.М. Дмитрів 
 

 

 

 



 

Додаток 1  

До рішення № 1262-68-VІІ від 27.02.2019 р. 

про дострокове внесення змін до 

Генерального плану та Плану зонування 

території села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 
 

 

Склад 

робочої групи по внесенню змін до Генерального плану та Плану зонування 

території села Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області 

 

1. Карасевич Олександр Володимирович 

2. Шершень Людмилу Феодосіївну 

3. Яременко Сергій Васильович 

4. Роспутний Сергій Петрович 

5. Штифурак Ірина Сергіївна 

 

Сільський голова                                                                                   Дмитрів Р.М. 

 
 

 

 

 

 

 


