
  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 22 квітня 2020 року                                                                      № 28 
 

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Гірської сільської 
ради на 2020 рік  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про виконавчий комітет Гірської сільської ради, затвердженим 
рішенням Гірської сільської ради від 03.11.2015 року № 7-1-VII (зі змінами), 
враховуючи пропозиції членів виконавчого комітету, виконавчий комітет 
Гірської сільської ради  

  
В И Р І Ш И В : 

 
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Гірської сільської ради на 

2020 рік, що додається. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову. 

 
 

 
Сільський голова                                                                           Р.М. Дмитрів  

 
 
 
 
 
 
 
 



         «Затверджено» 
     рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради                                                                                               
від «22» квітня 2020 року № 28 

 
ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2020 рік 
 
 

 Перелік планових питань, які розглядаються на 
засіданнях виконавчого комітету 

Квітень 2020 року 1. Про затвердження звіту та виплати 
заохочення відповідальної особи за спорт. 

2. Про затвердження звіту та виплата заохочення 
тренерам спортивних команд. 

3. Про затвердження заходів двомісячника 
благоустрою населеного пункту. 

4. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 

Травень 2020 року 1. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 

2. Заслуховування звіту інспектора з 
благоустрою. 

3. Затвердження звіту КП «Горянин» з 
господарської діяльності. 

Червень 2020 року 1. Про затвердження звіту та виплати 
заохочення відповідальної особи за спорт 

2. Про затвердження звіту та виплата заохочення 
тренерам спортивних команд. 

3. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 

Липень 2020 року 1. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 



Серпень 2020 року 1. Про проведення на території Гірської 
сільської ради місячника благоустрою населеного 
пункту. 

2.  Про погодження списку учнів Гірської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, які належать до пільгових категорій 
для безкоштовного харчування у 2020-2021 
навчальному році (за поданням директора школи). 

3. Про затвердження списку дітей дошкільного 
віку по селу Гора. 

4. Про затвердження списку дітей і підлітків по 
селу Гора 

5. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 

Вересень 2020 року 
 

1. Про затвердження звіту та виплати 
заохочення відповідальної особи за спорт 

2. Про затвердження звіту та виплата заохочення 
тренерам спортивних команд. 

3. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 

Жовтень 2020 року 
 

1. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 

Листопад 2020 року 
 

1. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 
з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету).  

2. Про встановлення тарифів на комунальні 
послуги, що надаються Державним підприємством 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»  (відповідно 
до поданих розрахунків ДП «МА «Бориспіль»).  

3. Про схвалення проекту сільського бюджету 
Гірської сільської ради на 2021 рік. 

 
Грудень 2020 року 
 

1. Про затвердження звіту та виплати 
заохочення відповідальної особи за спорт. 

2. Про затвердження звіту та виплата заохочення 
тренерам спортивних команд. 

3. Про встановлення ТОВ «КИЇВ ГРІН 
ЕНЕРДЖІ» тарифу на виробництво теплової енергії 
із альтернативних видів палива (відповідно до 



поданих розрахунків). 
4. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб 

з питань, що належать до компетенції виконавчих 
органів ради (прийняття відповідних рішень 
виконавчого комітету). 

 
 
 
Сільський голова                    Р. М. Дмитрів 


