
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного із змінами 23 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 23 сесії Гірської сільської ради такий 

порядок денний: 

1) Внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 67-3-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; 

- надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

2) Затвердження звіту про виконання бюджету Гірської сільської ради за 

ІІІ квартал 2016 року. 

3) Про розробку проектно-кошторисної документації на будівництво 

«Меморіалу пам’яті». 

4) Про оренду приміщення під Будинок творчості.  

5) Земельні питання: 

- відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Галушкін Ю.А., Тасьмук І.В., Федлій 



Д.С., Биков М.С., Ковнір С.М., Ковбасюк П.П., Міняйло С.П., Юшанцев Ю.В., 

Сітніков Д.А); 

- затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність (Бабій О.І., Слуговіна П.М., Леваш М.П., Панченко Г.М.);  

- затвердження проекту зміни цільового призначення земельної ділянки та 

розрахунку втрат (Лучинський О.Б.); 

- затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки (вул. 

Центральна, 11-в); 

- надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (Кернечишин Б.Б., Кернечишина В.Б., Гладченко 

Д.Б.; Яценко О.І.; Науменко І.П.); 

- надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Фонд державного майна України). 

6) Про розробку проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту дороги по вулиці Бориспільській в с. Гора Бориспільського району 

Київської області. 

7) Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 267-10-

VІІ «Про розробку проектно-кошторисної документації по будівництву дороги 

по вулиці Сонячній в селі Гора Бориспільського району Київської області» 

8) Внесення змін до рішення сільської ради від 28.04.2016 року № 268-10-

VІІ «Про розробку проектно-кошторисної документації по будівництву дороги 

по вулиці Басейній в селі Гора Бориспільського району Київської області» 

9) Про надання згоди користувачам земельної ділянки по вулиці Пушкіна в 

селі Гора на зведення в установленому законодавством порядку жилих, 

виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд та закладати 

багаторічні насадження. 

10) Про визначення строку проведення звітів депутатами ради перед 

виборцями. 

11) про виготовлення та заміну гебової печатки Гірської сільської ради. 

12) Різне. 

 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       

с. Гора 

від 27 жовтня 2016 року 

№  478-23-VІІ       

 

 

Сільський голова                        Р.М. Дмитрів  

 

 

 

 


