
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного із змінами 27 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 27 сесії Гірської сільської ради такий 

порядок денний: 

1) Про погодження робочого проекту «Будівництво локальних очисних 

споруд дощової каналізації ЖК «Кантрі Хаус» с. Гора Бориспільського району 

Київської області. 

2) Земельні питання: 

- відмова у виділенні земельної ділянки у власність (Давиденко В.Д., 

Максимчук О.Г.); 

- надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (Войцеховська В.Ф., Залозний В.Ф.); 

- затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (Лотоцький В.В.). 

3) Внесення змін до рішення сільської ради від 29.09.2016 року № 474-21-

VІІ «Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність.». 

4) Внесення змін до Програми розвитку освіти, культури та медичного 

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

рішенням сільської ради від 28.04.2016 року № 241-10-VІІ. 

5) Внесення змін до Програми соціального забезпечення та соціального 

захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням сільської ради від 28.01.2016 року № 131-4-VІІ. 

6) Внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту по 

Гірській сільській раді на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сільської 

ради від 28.01.2016 року № 132-4-VІІ. 



7) Внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 року № 67-3-VІІ 

«Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік»: 

- матеріальна допомога жителям села Гора згідно Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення с. Гора «Турбота»; 

- преміювання учасників спортивних змагань згідно Програми розвитку 

фізичної культури і спорту по Гірській сільській раді; 

- преміювання за участь в проведення культурно-масових заходах на 

території села Гора згідно  Програми розвитку освіти, культури та медичного 

забезпечення населення с. Гора «Добробут». 

8) Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної 

допомоги на вирішення соціально-побутових питань заступнику сільського 

голови. 

9) Затвердження штатного розпису з 01.12.2016 року. 

10) Затвердження штатного розпису з 01.01.2017 року. 

11) Затвердження Положення про преміювання працівників Гірської 

сільської ради. 

12) Про преміювання сільського голови, заступника сільського голови, 

секретаря ради та головного бухгалтера на 2017 рік. 

13) Затвердження лімітів по енергоносіям на 2017 рік. 

14) Затвердження ліміту каси на 2017 рік. 

15) Затвердження сільського бюджету на 2017 рік. 

16) Затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту дорожнього покриття проїзної частини по вул. Басейній в селі Гора 

Бориспільського району Київської області. 

17) Затвердження проектно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту дорожнього покриття проїзної частини по вул. Сонячній в селі Гора 

Бориспільського району Київської області. 

18) Затвердження проектно-кошторисної документації по облаштуванню 

території по вул. Центральна, 5 в селі Гора Бориспільського району Київської 

області. 

19) Облаштування «Алеї слави» на території кладовища по вул. Лісовій в 

селі Гора Бориспільського району Київської області. 

20) Про створення тимчасової контрольної комісії. 

21) Затвердження регламенту роботи Гірської сільської ради VІІ 

скликання.   

22) Внесення змін до Регламенту роботи Гірської сільської ради VІІ 

скликання. 



23) Внесення змін до рішення сільської ради № 5-1-VІІ від 03.11.2015 року 

«Про утворення постійних комісій сільської ради, затвердження їх складу та 

обрання голів комісій». 

24) Про знищення старої та введення нової гербової печатки Гірської 

сільської ради. 

25) Про продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

с. Гора від 01.06.2013 року № 1 по вул. Жовтнева, 35 А, площею 205,3 кв. м з 

комунальним медичним закладом Бориспільської районної ради 

«Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

26) Про продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

с. Гора від 27.11.2009 року № 20/11/09 по вул. Центральна, 5, площею 23,8 кв. м 

з комунальним підприємством «Горянин» для здійснення господарської 

діяльності. 

27) Про продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

с. Гора від 05.01.2009 року № 4/01-175 по вул. Центральна, 5, площею ___ кв. 

м з Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» 

Київської обласної дирекції Центру поштового зв’язку № 3 для здійснення 

господарської діяльності. 

28) Про продовження терміну дії договору оренди індивідуально 

визначеного нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

с. Гора від 21.02.2012 року № 188-32 по вул. Центральна, 5, площею ____кв. м 

з Відкритим акціонерним товариством «Укртелеком» для розміщення 

обладнання АТС  

29) Про затвердження Статуту Дошкільного навчального закладу 

загального розвитку (ясла-садок) «Берізка» с. Гора Бориспільського району 

Київської області (нова редакція). 

30) Про надання дозволу Комунальному підприємству «Горянин» Гірської 

сільської ради відчужити (продати) частину частку у ТОВ «Добрянин». 

31) Різне. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

       

с. Гора 

від 22 грудня 2016 року 

№  550-27-VІІ       

Сільський голова                        Р.М. Дмитрів  


