
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного 62 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) Внесення змін до рішення сільської ради № 925-48-VІІ від 22.12.2017 

року «Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік».  

2) Затвердження проектно-кошторисної документації щодо капітального 

ремонту тротуару по вулиці Центральна. 

3) Затвердження проектно-кошторисної документації по будівництву 

спортивного комплексу по вул. Шкільна в с. Гора Бориспільського району 

Київської області. 

4) Затвердження лімітів використання води для абонентів ДП МА 

«Бориспіль» на 2019 рік. 

5) Приватизація кімнати № 3 в гуртожитку по вул. Центральна, 20  

6) Приватизація житлового будинку по вул. Центральна, 15а 

7) Прийняття на баланс Гірської сільської ради інженерних споруд 

8) Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 

рік 

9) Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік 

10) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Терчієв М.А. та Кучеров В.А.). 

11) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (ОК «ЖБК «Кантрі Таун Хаус»). 

12) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок із земель для ведення індивідуального садівництва на землі 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Ушенко А.В.) 

13) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок із земель для ведення індивідуального садівництва на землі 



для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

і споруд (Ушенко А.В.) 

 14) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Листовничий П.П.) 

15) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (Данилко С.К.) 

16) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою ТОВ «Баланс». 

Різне.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 
       
с. Гора 

від 02 жовтня 2018 року 

№  1161-62-VІІ       

 

 

Сільський голова                       Р.М.Дмитрів 


