
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного 75 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 встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води для КП «Горянин» Гірської сільської ради. 

2) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Блажчук О.В. 

3) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Горбунова К.А. 

4) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Хімченко А.Ф. 

5) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Чернявська Т.А. 

6) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Чернявська Б.О. 

7) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Чернявський І.В. 

8) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Василенко Т.С.  

9) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Місюра О.А. 

10) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Матковська Н.О. 

11) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Король Я.В.  

12) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Лавренюк В.О.  

13) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Лавренюк О.П.  

14) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Терещук О.В.  

15) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Дравецький В.В.  



16) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Блажчук Т.М.  

17) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В. 

18) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  

19) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  

20) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Кравчук О.В.  

21) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Дравецький В.В.  

22) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Терещук О.В.  

23) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Лавренюк О.П. 

24) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Лавренюк В.О.  

25) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Лавренюк В.О.  

26) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Лавренюк О.П. 

27) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Бойко В.С. 

28) Відмова у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Дравецький В.В. 

29) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки Хоменко 

В.Ф. 

30) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки 

Ковальчук Н.М. 

31) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки 

Комарчук Ю.М. 

32) Відмова у наданні в постійне користування земельної ділянки 

Комарчук О.Л. 

33) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність Гірська сільська рада 

34) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Васьковському П.П. 

35) Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок Остапчук С.В. 

36) Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки Іваніцька С.Ю.  

37) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Устьян А.А. 



38) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Пащинському Д.В. 

39) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (оренда) ПрАТ «Київобленерго». 

40) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у Комунальну власність Гірська сільська рада. 

41) Про погодження договору оренди нерухомого майна, що належить до 

державної власності.  

42) Про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури 

села Гора та встановлення розміру пайової участі. 

43) Про виділення матеріальної допомоги. 

44) Про затвердження експертного звіту за робочим проектом 

«Будівництво зупинок громадського транспорту по вулиці Центральна в селі 

Гора Бориспільського району Київської області». Коригування. 

45) Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту 

(облаштування тротуарної доріжки) парк «Ошитківський». 

46) Про затвердження кошторисної документації з влаштування підпірної 

стіни по вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської 

області. 

47) Про затвердження кошторисної документації на виконання робіт з 

облаштування зливної каналізації. 

48) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 

капітальному ремонту тротуару по вулиці Мічуріна в селі Гора Бориспільського 

району Київської області. 

49) Про затвердження кошторисної документації по капітальному ремонту 

(додаткове облаштування) центральної площі.  

50) Про проведення корегування проектно-кошторисної документації за 

робочим проектом «Реконструкція фасадів, вхідної групи будівлі сільської ради 

по вулиці Центральна, 5 в селі Гора Бориспільського району Київської області». 

51) Внесення змін до штатного розпису установ, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради. 

52) Затвердження кошторису щодо капремонту провулок Європейський. 

53) Преміювання працівників сільської ради до Дня незалежності. 

54) Затвердження звіту за І півріччя 2019 року. 

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

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

56) Про укладання прямої угоди на роботи з влаштування підпірної стіни 

по вулиці Центральна в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

57) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт (облаштування 

тротуарної доріжки) парк «Ошитківський» в селі Гора Бориспільського району 

Київської області. 

58) Про укладання прямої угоди на капітальний ремонт (додаткове 

облаштування) центральної площі в селі Гора Бориспільського району 

Київської області. 



59) Про укладання прямої угоди на виконання робіт з облаштування 

зливної каналізації по провулку Ошитківський та вулиці Грушевського в селі 

Гора Бориспільського району Київської області. 

60) Про заключення прямої угоди по капітальному ремонту дорожнього 

покриття по провулку Європейський. 

61) Про заключення прямої угоди по капітальному ремонту дорожнього 

покриття по вулиці Бориспільська. 

62) Про заключення прямої угоди з ФОП Нагорний К. по реконструкції 

меморіального комплексу.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       
с. Гора 

від 18 липня 2019 року 

№  1408-75-VІІ       

 

Сільський голова                                                             Р.М.Дмитрів 




