
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного із змінами 21 чергової сесії Гірської 

сільської ради VІІ скликання 

 

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

Україні»,  Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити для розгляду на 21 сесії Гірської сільської ради такий 

порядок денний: 

1) Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт тротуарної доріжки по вул. Центральній в с. Гора Бориспільського 

району Київської області 

2) Про розгляд заяви гр. Керімової О.Г. щодо скасування рішення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області № 206 від 12 серпня 2016 року «Про демонтаж тимчасової споруди 

встановленої на території села Гора з порушенням Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» 

3) Про розгляд заяви гр. Петренка О.П. щодо визначення житлової 

нерухомості непридатної для проживання 

4) Внесення змін до рішення сільської ради від 28.01.2016 року № 131-4-

VІІ «Програму соціального забезпечення та соціального захисту населення с. 

Гора «Турбота» на 2016 – 2020 роки». 

5) Внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 37-3-VІІ 

«Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік»: 

- матеріальна допомога жителям с. Гора згідно заяв; 

- преміювання учасників спортивних змагань; 

- преміювання за участь в проведенні свят; 



- преміювання спеціаліста юрисконсульта до дня юриста (08 жовтня 2016 

року); 

- преміювання працівників Гірської сільської ради до Дня Захисника 

України (14 жовтня 2016 року); 

- надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- надання дозволу на розміщення вільних коштів на депозитний рахунок; 

- зміни до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 68-3-VІІ «Про 

затвердження організаційної структури і штатної чисельності сільської ради з 

01 січня 2016 року»; 

- надання коштів на придбання спортивної форми для дітей молодших 

класів Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів та спортивного інвентарю. 

6) Про розробку проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту дороги по вулиці Східній в селі Гора Бориспільського району 

Київської області. 

7) Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 270-10-

VІІ «Про розробку проектно-кошторисної документації по будівництву дороги 

по вулиці Степовій в селі Гора Бориспільського району Київської області». 

8) Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 241-10-

VІІ «Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та медичного 

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

9) Внесення змін до рішення сільської ради від 25.02.2016 року № 162-5-

VІІ «Про затвердження Правил благоустрою території села Гора» 

10) Про створення відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області та 

затвердження Положення про Відділ  державного архітектурно-будівельного 

контролю Гірської сільської ради. 

11) Внесення змін до рішення сільської ради від 03.11.2015 року № 4-1-VІІ 

«Про затвердження регламенту Гірської сільської ради VІІ скликання». 

12) Земельні питання: 

- відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність(Малик Р.М., Кримський О.П., 

Микитка В.В., Заболотько С.Л., Подолян Т.В.); 



- надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (Накльока Г.Є., Коломієць Ю.В.); 

- затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Гірській сільській раді (кладовище по вул. Мічуріна); - 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність Гірській сільській раді (вул. Центральна, 5); 

- затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки (Бабенка А.С., Шмаюн Г.Ф.); 

- про проведення експертної оцінки земельної ділянки (вул. Центральна, 

11-в). 

13) Різне. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       

с. Гора 

від 29 вересня 2016 року 

№  445-21-VІІ       

 

 

Сільський голова                        Р.М. Дмитрів  

 

 

 

 


