
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного 61 сесії Гірської сільської ради VІІ 

скликання в цілому 

 

Відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні»,  Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити порядок денний: 

1) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо влаштування 

системи відеоспостереження на території Гірської сільської ради 

2) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 

ремонту дорожнього покриття вулиці Степова. 

3) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 

ремонту дорожнього покриття вулиці Сонячна. 

4) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 

ремонту тротуару по вулиці Центральна. 

5) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо реконструкції 

трубопроводу водопостачання пл. вул. Центральна, від вул. Пушкіна до вул. 

Лесі Українки. 

6) Внесення змін до рішення сільської ради № 925-48-VІІ від 22.12.2017 

року «Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік». 

7) Заключення прямої угоди по відсипці дорожнього покриття по вул. 

Аеропортівська. 

8) Заключення прямої угоди по відсипці дорожнього покриття по вул. 

Жовтнева. 

9) Заключення прямої угоди по відсипці дорожнього покриття по вул. 

Щаслива. 

10) Заключення прямої угоди по відсипці дорожнього покриття по вул. 

Тургенєва. 

11) Заключення прямої угоди по влаштуванню сміттєвих майданчиків в с. 

Гора по вул. Толстого, Бориспільський району, Київської області. 

12) Заключення прямої угоди по влаштуванню сміттєвих майданчиків в с. 

Гора вул. Грушевського, Бориспільський району, Київської області. 



13) Заключення прямої угоди по влаштуванню сміттєвих майданчиків в с. 

Гора по вул. Науки, Бориспільський району, Київської області. 

14) Заключення прямої угоди по влаштуванню сміттєвих майданчиків в с. 

Гора по вул. Бориспільська, Бориспільський району, Київської області. 

15) Заключення прямої угоди по влаштуванню сміттєвих майданчиків в с. 

Гора по вул. Центральна, Бориспільський району, Київської області. 

16) Про облаштування відбійниками вул. Центральна дорожніми 

металевими огородженнями бар’єрного типу. 

17) Скасування рішень виконавчого комітету від 02.08.2018 року за №№ 

166 та 167. 

18) Про приєднання до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за 

економічне зростання» (M4EG). 

19) Внесення змін до складу виконавчого комітету. 

20) Про розгляд заяви Пашун З.Д. 

21) Про розгляд заяви Пашун Є.Д. 

22) Про розгляд заяви Ландік Т.М. 

23) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення із земель для ведення індивідуального садівництва на землі для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

24) Про розірвання договору з ТОВ «Найс Плюс» 

25) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення із земель для ведення індивідуального садівництва на землі для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі. 

26) Про затвердження технічної документації із землеустрою гр. 

Ціснецькому В.А. 

27) Про затвердження технічної документації із землеустрою гр. 

Сундирєву О.В. 

28) Створення тимчасової комісії сільської ради 

29) Створення тимчасової контрольної комісії Гірської сільської ради 

30) Про скасування рішення Гірської сільської ради № 942-48-VІІ від 

22.12.2018 року 

31) Різне.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 
       
с. Гора 

від 05 вересня 2018 року 

№  1136-61-VІІ       

 

 

В. о. сільського голови                        Л.Ф.Шершень 


