
 

 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

від 05 червня 2020 року        № 01-04-47 
 

Про скликання засідання сесії  
Гірської сільської ради  

 
Відповідно до п.8 ч.4 ст.42, ч. 7 та 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та  регламенту роботи Гірської сільської ради VІІ 
скликання: 

1. Скликати засідання чергової сесії Гірської сільської ради на 18 червня 
2020 року о 10-00 годині. 

2. Засідання чергової сесії Гірської сільської ради провести за адресою: с. 
Гора, вул. Центральна, 5, в приміщенні сільської ради. 

3. На розгляд пленарного засідання винести питання: 
1) Про виділення коштів на капітальний ремонт ЗДО (ясла-садок) 

«Берізка» в селі Гора Бориспільського району Київської області. 
2) Про надання субвенції на будівництво середньої школи І-ІІІ ступеня 

на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора бориспільського району 
Київської області. 

3) Про затвердження проектно-кошторисної документації «Нове 
будівництво спортивного комплексу по вул. Шкільна, в с. Гора 
Бориспільського району Київської області» (друга черга).  

4) Про затвердження проектно-кошторисної документації по капремонту 
вулиці Щаслива в селі Гора Бориспільського району Київської області.  

5) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
встановленню пристроїв примусового обмеження швидкості по вул. Степова, 
Сонячна, Басейна, Бориспільська, Мостова, Молодіжна та інші в с. Гора 
Бориспільського району Київської області. 

6) Про замовлення проектно-кошторисної документації по капремонту 
вулиці Франка. 

7) Про замовлення проектно-кошторисної документації по відведенню 
зливних вод по вулиці Мічуріна (від вулиці Центральна до провулку 
Ошитківський). 

8) Внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 
патріотичного виховання на території Гірської сільської ради. 

9) Затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2020 року. 



10) Про збір для паркування транспортних засобів на 2021 рік. 
11) Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2021 рік. 
12) Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік. 
13) Про встановлення туристичного збору на 2021 рік. 
14) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 

року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської ради». 
15) Про погодження Меморандуму про співпрацю між Гірською 

сільською радою та ТОВ «ЮНІП УКРАЇНА» 
16) Про розгляд питання, яке містить рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради від 05.05.2020 року № 38 
17) Про розгляд питання, яке містить рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради від 19.05.2020 року № 46 
18) Внесення змін до штатного розпису (апарат) 
19) Внесення змін до штатного розпису (бюджетна) 
20) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку (Безкровний О.В., Старик М.З., Шостік Г.І.) 
21) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки (ТОВ «ФІРМА «АГАТ ПЛЮС», Пікуліній А.І., 
Пащинському Д.В., Мірзоєву А.М., Буцького І.І) 

22) Про затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
(Астаф’євій О.А., Швидкому В.А., Баликіній О.А.) 

23) Про затвердити проект землеустрою щодо відведення земділянки у 
користування на умовах оренди (ТОВ «Баланс», ПрАТ «Київобленерго», 
Арзуманян Н.С., ТОВ «Парк Хаус Інвест», ТОВ «Парк Хаус Інвест») 

24) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність (Голубничий В.П.) 

25) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (Лисенко А.Ф., Пархоменко Н.В.) 

26) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у комунальну власність територіальної громади с. 
Гора для загального користування площею 0,25 га на перехресті вулиць Лісова 
та Садова. 

 
4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

повідомити депутатів про дату, час та місце проведення сесії сільської ради.  
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


