
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного із змінами 29 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 29 сесії Гірської сільської ради такий 
порядок денний: 

1) Внесення змін до Положення про постійні комісії сільської ради VІІ 
скликання, затвердженого рішення сільської ради від 26.11.2015 року № 11-2-
VІІ «Про затвердження Положення про постійні комісії сільської ради VІІ 
скликання». 

2) 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 «Про затвердження Програми 
соціального забезпечення та соціального захисту населення с. Гора «Турбота» 
на 2016-2020 роки». 

3) 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 «Про затвердження 
Програми розвитку освіти, культури та медичного забезпечення населення с. 
Гора «Добробут» на 2016-2020 роки». 

4) Внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту та 
військово-патріотичного виховання по Гірській сільській раді на 2016-2020 
роки затвердженої рішенням сільської ради від 28.01.2016 року № 132-4-ІІ «Про 
затвердження сільської Програми розвитку фізкультури, спорту та військово-
патріотичного виховання на території Гірської сільської ради на 2016-2020 
роки» 

5) Внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2016 року № 572-27-
VІІ «Про затвердження сільського бюджету на 2017 рік»: 

- про виділення премії працівникам місцевої пожежної охорони до 
професійного свята «Дня Пожежної охорони», яке відзначається 29 січня; 

- надання матеріальної допомоги згідно заяв жителів села Гора; 
- надання субвенції Гірській ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
- поповнення статутного фонду КП «Горянин» Гірської сільської ради.   



6) Затвердження річного звіту використання бюджетних коштів за 2016 рік 
7) Про розгляд заяви гр. Москаленка Едуарда Валерійовича щодо 

прийняття на баланс Гірської сільської ради газопроводу середнього тиску по 
вул. Східна в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

8) Земельні питання: 
- відмова у наданні дозволу на розробку землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (Радченко В.О.); 
- затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення 

(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки (Харченко О.Г. 
Охріменко В.І., Шиян О.Ю.,); 

- про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність (Ковнір С.М., Корніяка Н.Ф., Гірська сільська 
рада); 

- внесення змін до рішення від 28.11.2013 року № 966-42-VІІ (Пушкар І.Е.). 
9) Різне. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  
       
с. Гора 
від 26 січня 2017 року 
№  599-29-VІІ       

 
В.о.сільського голови                        Л.Ф.Шершень  


