
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 29.07.2020 року 

№ 1839-93-VІІ «Про затвердження порядку денного 93 сесії Гірської 
сільської ради VІІ скликання за основу та в цілому»   

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

Україні», Гірська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення Гірської сільської ради від 29.07.2020 року № 
1839-93-VІІ «Про затвердження порядку денного 93 сесії Гірської сільської 
ради VІІ скликання за основу та в цілому» та затвердити порядок денний в 
наступній редакції: 

1) Про затвердження звіту «Про виконання бюджету за І квартал 2020 
року» 

2) Про виділення коштів на капітальний ремонт ЗДО (ясла-садок) 
«Берізка» в селі Гора Бориспільського району Київської області. 

3) Про замовлення проектно-кошторисної документації «Нове 
будівництво спортивного комплексу по вул. Шкільна, в с. Гора 
Бориспільського району Київської області» (друга черга). 

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

5) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту дахів (вул. Науки, 2, 3, 4, 5). 

6) Про затвердження проектно-кошторисної документації за проектом 
«Реконструкція меморіалу пам’яті воїнам-односельцям, які загинули за 
незалежність України» у селі Гора Бориспільського району Київської області. 

7) Про затвердження проектно-кошторисної документації по робочому 
проекту «Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вулиці 
Грушевського в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

8) Про затвердження проектно-кошторисної документації капітального 
ремонту дорожнього покриття по вулиці Київська в селі Гора Бориспільського 
району Київської області. 



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

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

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

12) Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки. 

13) Про внесення змін до Програми підтримки учасників бойових дій. 
14) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 

року № 1666-85-VІІ «Про місцевий бюджет Гірської сільської ради». 
15) Про погодження закриття Гірського ЗДО (ясла-садок) «Берізка». 
16) Про приватизацію квартири с. Гора Бориспільського району 

Київської області Зонь Р.П.). 
17) Про приватизацію кімнат в гуртожитку с. Гора Бориспільського 

району Київської області (Кудрякова І.С.). 
18) Про приватизацію кімнат в гуртожитку с. Гора Бориспільського 

району Київської області (Мужик С.С.). 
19) Про приватизацію кімнат в гуртожитку с. Гора Бориспільського 

району Київської області (Явон О.Г.). 
20) Про приватизацію кімнат в гуртожитку с. Гора Бориспільського 

району Київської області (Кохан А.О.). 
21) Про приватизацію кімнат в гуртожитку с. Гора Бориспільського 

району Київської області (Пархоменко Н.В.) 
22) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради № 1701-86-VII 

від 24 січня 2020 року  «Про створення відділу інспекції з паркування Гірської 
сільської». 

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

24) Про укладання договору оренди землі. 
25) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Пушні С.Г. 
26)Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Лавренюк Н.В. 
27) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Дравецькому В.В. 
28) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Лавренюк В.О. 
29) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Лавренюку О.П. 
30) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Микитці В.В. 
31) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 

земельну ділянку гр. Бабенко А.У. 



32) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 
земельну ділянку гр. Смикову В.Є. 

33) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 
земельну ділянку гр. Герасименку М.І. 

34) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 
земельну ділянку гр. Фоміній Т.В. 

35) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 
земельну ділянку гр. Кочумі О.С. 

36) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 
земельну ділянку гр. Іванченко В.О. 

37) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на 
земельну ділянку гр. Хоменко О.А. 

38) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Гайдай К.В.) 

39) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Буцького І.І. 

40) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Мірзоєву А.М. 

41) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Пікуліній А.І. 

42) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки ТОВ «ФІРМА «АГАТ ПЛЮС». 

43) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Музики С.А. 

44) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Андріяці В.В. 

45) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Сергейчик О.А. 

46) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Чорному Ю.І. 

47) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Шкара Н.В. 

48) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Оникієнко В.І. 

49) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Кузьмич В.А. 

50) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Кузьмич С.М. 



51) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Онуфраш Т.М. 

52) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Шелкова Л.А. 

53) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Бондаренко І.М. 

54) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Морозова В.Г. 

55) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Ремень Л.І. 

56) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Селентій О.М. 

57) Про затвердження технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки гр. 
Колотуша М.А. 

58) Про затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у користування на умовах оренди ТОВ «Баланс» 

59) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ярмак Н.І. 

60) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Ярмак К.С. 

61) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Гуріну В.А. 

62) Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок гр. Лисенко А.Ф. 

63) Про недовіру голові Гірської сільської ради VІІ скликання Дмитріву 
Роману Миколайовичу та позбавлення його премій надбавок і матеріальної 
допомоги. 

64) Про погодження проектної документації «Реконструкція ТП-1892 
для приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуального 
житлового будинку по вул. Зелена, 7 в с. Гора Бориспільського району 
Київської області.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
с. Гора 
від 04 вересня 2020 року 
№  1844-93-VІІ       
Секретар ради                                                             Л.Ф.Шершень 


