
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного 74 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 затвердження звіту виконання бюджету за І квартал 2019 року. 

2) Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бориспільська (від вулиці 

Науки до вулиці Лісова) в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

3) Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.03.2019 року за № 

1287-69-VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2019 року». 

4) Про укладання договору про пайову участь у розвитку 

інфраструктури села Гора та встановлення розміру пайової участі (Байчас 

В.М.). 

5) Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік; 

6) Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2020 рік; 

7) Про затвердження ставок транспортного податку на 2020 рік; 

8) Про збір на місця для паркування транспортних засобів на 2020 рік.     

9) Про погодження Меморандуму між Гірською сільською радою та ГО 

«УКРАЇНСЬКО-АРАБСЬКА ДІЛОВА РАДА». 

10) Про приватизацію квартири. 

11) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Блажчук Т.М. 

12) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Блажчук О.В. 

13) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Король Я.В. 

14) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Микитка І.В. 

15) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Терещук О.В. 

16) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр.  

Терещук К.В. 



17) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки гр. 

Батищева О.В. 

18) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лоза М.В. 

19) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк В.О. 

20) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк О.П. 

21) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк О.П. 

22) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лавренюк В.О. 

23) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Хімченко А.Ф. 

24) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Лозько В.М. 

25) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 

26) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Ушенко А.В. 

27) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Бабенко А.С. 

28) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Лобановський Ф.С. 

29) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок гр. Остапчук С.В. 

30) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Демянець Р.О. 

31) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Науменко М.С. 

32) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Сеідов М.Р. 

33) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Фесенко Х.С. 

34) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гіріна О.В. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       
с. Гора 

від 20 червня 2019 року 

№  1360-74-VІІ       

 

Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 


