
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 24.09.2020 року 
№ 1885-93-VІІ «Про внесення змін 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»   

 
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 24.09.2020 року № 
1885-93-VІІ та затвердити порядок денний в наступній редакції: 

1) Про затвердження звіту «Про виконання бюджету за 9 місяців 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 замовлення  проектно-кошторисної документації на роботи 
будівництва ІІ черги відеонагляду.  

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

6) Про затвердження проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту зливної каналізації по вулиці Пушкіна 

7) 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 внесення змін до штатного розпису Гірської сільської ради. 
10) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.12.2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) Про укладання договору оренди землі. 
21) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

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

призначення земельної ділянки гр. Ананьєву Ю.О. 
23) Про недовіру голові Гірської сільської ради VІІ скликання Дмитріву 

Роману Миколайовичу та позбавлення його премій надбавок і матеріальної 
допомоги. 

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

25) Про виплату коштів згідно Програми підтримки учасників бойових дій. 
26) Про внесення змін до Програми підтримки учасників бойових дій. 
27) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Пархоменко Н.В. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  
 
с. Гора 
від 17 жовтня 2020 року 
№  1887-93-VІІ       
 
В.о. сільського голови                                                             Л.Ф.Шершень 


