
  
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про створення тимчасової контрольної комісії Гірської сільської ради  

 

 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 26, ст. 48 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи усні звернення громадян з метою 

контролю за дотриманням ефективного та раціонального використання 

територій загального користування, Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Створити тимчасову контрольну комісію Гірської сільської ради з 

питань дотримання забудовниками містобудівної документації та земельного 

законодавства при проведенні заходів з благоустрою та здійснення 

будівельних робіт по провулку Чубинського в селі Гора Бориспільського 

району Київської області. 

2. Затвердити персональний склад тимчасової контрольної комісії з 

питань дотримання забудовниками містобудівної документації та земельного 

законодавства при проведенні заходів з благоустрою та здійснення 

будівельних робіт по провулку Чубинського в селі Гора Бориспільського 

району Київської області в кількості 4 осіб: 

Голова комісії – Потоцький В.В.; 

Члени комісії: 

- Ничик О.О.; 

- Чайка В.П.; 

- Андрієвський Б.І. 

3. Визначити, що завданнями тимчасової контрольної комісії, утвореної 

відповідно до пункту 1 цього рішення, є: 

3.1.вивчення питання щодо використання об’єкту благоустрою (дороги) 

за його цільовим призначенням. 

3.2. проведення аналізу дотримання забудовниками містобудівної 

документації (Генерального плану та Плану зонування села Гора) при 

здійсненні забудови та дотримання ними ліній регулювання забудови. 

4. Тимчасова контрольна комісія для виконання покладених на неї 

завдань має право отримувати від органів державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій та їхніх посадових осіб 

необхідні матеріали і документи, що мають бути надані тимчасовій 

контрольній комісії протягом десяти днів з моменту отримання відповідного 

запиту, а також заслуховувати необхідну інформацію. 



5. Визначити строк діяльності тимчасової контрольної комісії  30 

робочих днів. 

6. Звіт та пропозиції за результатами роботи тимчасової контрольної 

комісії подати на розгляд Гірської сільської ради на протязі двох тижнів 

після закінчення строку на який її було створено. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та 

екології. 

 

 

с. Гора 

від 02 травня 2019 року 

№ 1311-71-VІІ 
 

 

Сільський голова                                             Р.М. Дмитрів 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Депутатська група «Солідарність»  
 


