
 
 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 
від 13 липня 2020 року        № 01-04-56 

 
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 23 липня 
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 затвердження проектно-кошторисної документації «Нове 

будівництво спортивного комплексу по вул. Шкільна, в с. Гора 
Бориспільського району Київської області» (друга черга). 

3) Про затвердження проектно-кошторисної документації на роботи з 
монтажу обладнання відеонагляду в селі Гора (спортивний комплекс та сміттєві 
майданчики)  

4) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дахів. 

5) Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота».  

6) Про виплату коштів згідно Програми розвитку освіти, культури та 
медичного забезпечення населення «Добробут». 

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

8) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 
року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської ради». 

9) Про приватизацію квартири та кімнат в гуртожитку с. Гора 
Бориспільського району Київської області. 

10) Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання 
договору оренди землі. 



11) Про укладання договору оренди землі. 
12) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку (Пушні С.Г., Лавренюк Н.В., Дравецькому В.В., Лавренюк 
В.О., Лавренюку О.П., Микитці В.В., Бабенко А.У., Смикову В.Є., Герасименку 
М.І., Фоміній Т.В.) 

13) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки (ТОВ «ФІРМА «АГАТ ПЛЮС», Пікуліній А.І., 
Мірзоєву А.М., Буцького І.І, Гайдай К.В.) 

14) Про затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки 
(Сергейчик О.А., Андріяці В.В.) 

15) Про затвердити проект землеустрою щодо відведення земділянки у 
користування на умовах оренди (ТОВ «Баланс») 

16) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність (Ярмак Н.І.) 

17) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (Лисенко А.Ф., Гуріну В.А.) 

 
4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

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


