
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження порядку денного засідання 89 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 заснування звання «Почесний громадянин села Гора». 
2)Про передачу у власність (приватизацію) квартири (Кудря В.М.) та 

кімнати в гуртожитку (Михайлову О.М.) 
3) Про затвердження актів приймання-передачі та прийняття в 

комунальну власність територіальної громади Гірської сільської ради об’єктів 
державної власності. 

4) Про скасування рішення Гірської сільської ради від 02.05.2019 року 
№ 1322-71-VІІ «Про погодження комунальними підприємствами та 
розпорядниками місцевого бюджету Гірської сільської ради закупівель товарів, 
робіт та послуг за умови, якщо вартість закупівлі товарів, робіт та послуг 
дорівнює або перевищує 1,00 (одну) гривню з постійною комісією сільської 
ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного 
розвитку».  

5) Про виплату матеріальної допомоги згідно Програми «Турбота». 
6) Про надання субвенції Бориспільському районному центру фізичного 

здоров’я «Спорт для всіх» Бориспільської районної ради Київської області. 
7) Затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту ТП-1169 по вулиці 8-Березня в селі Гора Бориспільського району 
Київської області. 

 
8) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 

року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської ради».  
9) Про укладання прямого договору по благоустрою паркової зони по 

вулиці Толстого (Сажалка) в селі Гора Бориспільського району Київської 
області. 



10) Про укладання прямого договору по капітальному ремонту ТП-1169 
по вулиці 8-Березня в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

11) Про укладання прямого договору на поточний ремонт освітлення по 
вулиці Жовтнева в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

12) Про укладання прямої угоди на надання послуг з висвітлення 
діяльності сільської ради. 

13) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки яка перебуває у власності ТОВ «ФІРМА «АГАТ 
ПЛЮС». 

14) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою гр. Мельник 
Л.П. 

15) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 
Старик М.З. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
 
с. Гора 
від 19 березня 2020 року 
№  1740-89-VІІ       
 
Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


