
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Внесення змін в рішення 1295-71-VІІ від 18.04.2019 року «Про 

затвердження порядку денного 71 сесії Гірської сільської ради VІІ 

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

Україні»,  Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в порядок денний та подати в наступній редакції: 

1. 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; 

2. Про надання дозволу на розробку проекту ІІ черги будівництва 

спортивного комплексу по вулиці Шкільна в селі Гора Бориспільського району 

Київської області; 

3. Про встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху в 

селі Гора Бориспільського району Київської області;  

4. Про створення тимчасової контрольної комісії Гірської сільської ради; 

5. Про затвердження кошторисної документації на нове будівництво 

інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи села Гора 

«Інтегрована система відеоспостереження та відео аналітики «Безпечне село 

Гора»; 

6. Про затвердження положення про уповноважену особу Гірської 

сільської ради відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі»; 

7. Про звернення до Бориспільської районної ради щодо спів фінансування 

капітального ремонту будівлі Гірського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Берізка»; 

8. Про передачу у власність (приватизація) квартири; 

9. Про укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 

села Гора та встановлення розміру пайової участі; 

10. Про затвердження Програми «Безпечне село»; 

11. Про затвердження Програми боротьби з карантинними рослинами на 

території Гірської сільської ради на 2019-2020 роки а новій редакції; 

12. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Горянин»; 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Гіріну В.І.; 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Пащинському Д.В.; 



15. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Бабенко А.С.; 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Лобановському Ф.С.; 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Ушенко А.В.; 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Ушенко А.В.; 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Новак Н.Г.; 

20. Внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року за № 1287-

69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року»; 

21. Про укладання прямої угоди на надання послуг з технічного 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення. 

22. Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад 

та делегування представника до складу спільної робочої групи. 

23. Про звернення до Бориспільської районної державної адміністрації 

щодо передачі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» в управління 

Гірської сільської ради. 

24. Про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 

села Гора та встановлення розміру пайової участі (ТОВ «Люкс Груп ЛТД»). 

25. Про укладання прямого договору (на становлення елементів зниження 

швидкості та дорожніх знаків на території Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області) 

26. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дем’янець Роману Олександровичу 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, що перебувають у власності гр. Остапчука 

Сергія Васильовича. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, що перебувають у власності гр. Гайдая 

Володимира Григоровича. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 

Чікіш Надії Григорівні. 

30. Про  надання дозволу гр. Арзуманян Наталії Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою, щодо передачі земельної ділянки на умовах 

довгострокової оренди згідно ст. 134, п 2 абзац 12 земельного кодексу України 

без проведення земельних торгів (для будівництва обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури) строком на 49 років. 

31. Про надання дозволу гр. Іваніцькій Світлані Юріївні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в 

натурі (на місцевості) меж земельної ділянки у власність 

32. Про надання дозволу ПрАТ «Київобленерго» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення 9 земельних ділянок у користування на умовах 



довгострокової оренди (строком на 49 років) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії в с. Гора. 

33. Про  надання дозволу  ТОВ «Парк Хаус Інвест» на розробку проекту 

землеустрою, щодо передачі Товариству земельної ділянки на умовах 

довгострокової оренди згідно ст. 134, п 2 абзац 12 земельного кодексу України 

без проведення земельних торгів (для будівництва обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури) строком на 49 років. 

34. Про  надання дозволу  ТОВ «Парк Хаус Інвест» на розробку проекту 

землеустрою, щодо передачі Товариству земельної ділянки на умовах 

довгострокової оренди згідно ст. 134, п 2 абзац 12 земельного кодексу України 

без проведення земельних торгів (для будівництва обслуговування та ремонту 

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури) строком на 49 років. 

35. Про розгляд заяви гр. Бабій Володимира Миколайовича. 

36. Про надання згоди Державному підприємству «Центральна лабораторія 

якості води та грантів» Інституту водних проблем і меліорації Національної 

академії аграрних наук України на розроблення технічної документації щодо 

інвентаризації земельної ділянки Державного акту серія КВ № 2 від 25 січня 

1995 року. 

37. Про надання дозволу гр. Фесенко Христині Степанівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого  селянського господарства. 

38. 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 

39. Про затвердження Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам Гірської сільської ради на 2019 рік. 

40. Про часткове скасування рішення № 1163 (18 квартира).  

41. Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення «Добробут» на 2016-2020 роки в новій редакції. 

42. Про схвалення Програми розвитку фізичної культури, спорту та 

військово-патріотичного виховання в селі Гора в новій редакції. 

43. Внесення змін до штатного розпису установ, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради 

44. Про погодження комунальними підприємствами та розпорядниками 

місцевого бюджету Гірської сільської ради  закупівель товарів, робіт та послуг 

за умови,  якщо вартість закупівлі товарів, робіт та послуг дорівнює або 

перевищує 1,00 (одну) гривню з постійною комісією сільської ради з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку 

45. Внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та 

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

затвердженої рішенням сільської ради від 28.04.2016 року № 241-10-VІІ,  

Програми забезпечення проведення загально сільських культурно-масових 



заходів до державних, релігійних і місцевих свят в селі Гора затвердженої 

рішенням сільської ради від 23.11.2017 року № 861-46- VII 

46. Заключення прямої угоди на капітальний ремонт тротуару по 

вулиці Центральна 

47. Заключення прямої угоди на капітальний ремонт ТП 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       
с. Гора 

від 04 травня 2019 року 

№ 1323-71-VІІ       

 

 

Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


