
            

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про  звернення до Бориспільської районної ради щодо співфінансування 

будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 

учнів) по вул. Центральна 3 в с. Гора Бориспільського району  

Київської області 

 

Керуючись Законом України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», з 

метою створення комфортних умов для навчання школярів, Гірська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Звернутись до Бориспільської районної ради та повідомити про готовність 

співфінансування будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 

24 класи (600 учнів) по вул. Центральна 3 в с. Гора Бориспільського району 

Київської області в сумі 15 мільйонів гривень (15 000 000, 00 грн.) 

2. Погодити текст листа до Бориспільської районної ради, що додається. 

3. Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  

питань  бюджету,  фінансів,  соціально-економічного  та  культурного  розвитку. 

 

 

 

с. Гора 

від 18 квітня 2019 року 

№ 1296-71-VІІ 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    Р.М. Дмитрів 

          

 

 

 



Додаток  

до рішення Гірської сільської ради 

№ 1296-71-VІІ від 18.04.2019 року 

  
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора вул. Центральна, 5, тел.(04595) 3-65-22 

 

_______2019р.  № ____________ 

На _________  від _________р. 

 

 

 

 

  

Голові Бориспільської районної ради 

Байчасу В.М. 
вул. Київський Шлях, 74, м. Бориспіль, 08300  

                                  

Шановний Владиславе Михайловичу! 

 

На виконання рішення Гірської сільської ради № 1296-71-VІІ від 18.04.2019 

року «Про звернення до Бориспільської районної ради щодо співфінансування  

будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 

учнів) по вул. Центральна 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області 

Гірська сільська рада звертається до Вас та повідомляє про готовність Гірської 

сільської ради взяти участь у співфінансуванні будівництва середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна 3 

в с. Гора Бориспільського району Київської області в сумі 15 000 000, 00 грн.  

Крім того, враховуючи необхідність будівництва середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна 3 в с. Гора 

Бориспільського району Київської області відповідно до розробленої в 

установленому порядку проектно-кошторисної документації та створення 

нормальних сучасних умов для навчання, просимо Вас розглянути на 

найближчому засіданні сесії Бориспільської районної ради питання щодо 

співфінансування будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 

24 класи (600 учнів) по вул. Центральна 3 в с. Гора Бориспільського району 

Київської області. 

Додаток: 

- Рішення Гірської сільської ради № 1296-71-VІІ від 18.04.2019 року.  

  

З повагою, сільський голова                                                           Р.М. Дмитрів  


