
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження порядку денного 66 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 продовження дії договору від 15.07.2016 року про закупівлю послуг 

за державні кошти. 

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

території села Гора. 

3) Про деякі питання оплати праці працівників установ, що фінансуються 

за рахунок місцевого бюджету Гірської сільської ради. 

4) Про умови нарахування премії сільському голові та працівникам 

апарату управління. 

5) Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам Гірської сільської ради.   

6) Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2019 рік. 

7) Про затвердження ліміту та визначення місця зберігання на службовий 

автомобіль ВАЗ 21074 068-89 КМ у 2019 році. 

8) Про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів сільського 

бюджету на 2019 рік. 

9) Про затвердження Програми поводження з відпрацьованими 

люмінесцентними лампами, ртутними термометрами та хімічними джерелам 

струму  на території села Гора на 2019 - 2021 роки. 

10) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 05.12.2018 

року № 1216-65-VІІ Про затвердження Положення про громадські обговорення 

в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

11) Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад 

та делегування представника до складу спільної робочої групи. 

12) Створення робочої групи по вивченню питання: Про надання дозволу 

Гірській сільській раді на укладання договору оренди нежитлових приміщень з 



ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» інституту водних проблем 

і меліорації НААН. 

13) Про погодження прийняття в комунальну власність об’єктів 

державного майна. 

14) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Коломієць Г.І.). 

15) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі (Тарасенков Б.П.). 

16) Укладання договору пайової участі у розвитку інфраструктури села 

Гори та встановлення розміру пайової участі ТОВ «Люкс Груп ЛТД». 

17) Повторний роззляд: Укладання договору пайової участі у розвитку 

інфраструктури села Гори та встановлення розміру пайової участі (Терчієв 

М.А. та Кучеров В.А.). 

18) Внесення змін в Програму розвитку та підтримку КП «Горянин». 

19. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Васьковському Павлу Павловичу. 

20) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Пузиревській Н.С. 

21) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування ПрАТ «Київобленерго» 

22) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Гайдай В.Г. 

23) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки гр. Лобановському Ф.С. 

Різне.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 
       
с. Гора 

від 21 грудня 2018 року 

№  1233-66-VІІ       

 

 

 

Сільський голова                                                            Р.М.Дмитрів 


