
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 65 сесії 

Гірської сільської ради VІІ скликання за основу та в цілому  

 

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

Україні»,  Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити порядок денний: 

1) Про надання дозволу КП «Горянин» на укладання договору оренди 

нежитлових приміщень з ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» 

інституту водних проблем і меліорації НААН. 

2) Про дострокове внесеня змін до Генерального плану та Плану зонування 

території села Гора. 

3) Заключення прямої угоди на закупівлю зелених насаджень. 

4) Затвердження Програми забезпечення судових рішень та виконавчих 

документів стосовно Гірської сільської ради на 2018-2020 роки. 

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

року «Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік».  

6) Затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2018 року. 

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

рік. 

8) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Листовничий П.П.). 

9) Затвердження Правил благоустрою території села Гора. 

10) Затвердження Положення про інспектора з благоустрою Гірської 

сільської ради.  

11) Приватизація кімнати № 8 в гуртожитку по вулиці Центральна, 20. 

12) Прийняття на баланс резервуарів для води. 

13) Затвердження Положення про громадські обговорення. 

14) Про визначення строків проведення звітів депутатів Гірської сільської 

ради перед виборцями. 

15) 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.) 



16) 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.) 

17) Затвердження розрахунку втрат Ушенко А.В. 

18) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Пащинський Д.В., Скибун В.А.) 

19) Затвердження проекту землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки (Гончаренко О.В.) 

20) Заключення прямої угоди на капітальний ремонт КНС по вулиці 

Науки. 

21) Затвердження зразку печатки. 

22) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою на земельну 

ділянку (Жовтнева, 35). 

23) Про підтримку депутатського запиту. 

24) Про подовження строку діяльності тимчасової комісії створеної 

рішенням Гірської сільської ради № 1159-61-VІІ від 05.09.2018 року. 

25)  Внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення с. Гора «Добробут» на 2016-2020 роки. 

26) Внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального 

захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки. 

27) Затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт КНС 

28) Заключення прямої угоди на розробку проекту реконструкція 

меморіального комплексу. 

29) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Листовничий П.П.). 

30) Затвердження проектно-кошторисної документації по реконструкції 

водогону по вулиці Мічуріна. 

31) Зміни цільового призначення земельної ділянки (Листовничий П.П.) 

32) Виділення коштів на проміжні вибори депутата округу № 22. 

Різне.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 
       
с. Гора 

від 05 грудня 2018 року 

№  1207-65-VІІ       

 

 

Сільський голова                                                            Р.М.Дмитрів 


