
 
Зміни до порядку денного сесії призначеної на 30.11.2020 року 
 
Виключити з порядку денного питання: 

 
1. Про затвердження старости села Мартусівка. 
2. Про затвердження старости сіл Ревне та Затишне. 
 

 
Включити в порядок денний питання: 
 

1. Про створення юридичної особи – Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області.  

2. Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки. 

3. Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору 
оренди землі. 

4. Про укладання договору оренди землі. 
5. Про встановлення тарифів на комунальні послуги, що надаються 

Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 
6. Про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВ 

ГРІН ЕНЕРДЖІ» тарифу на виробництво теплової енергії із альтернативних 
видів палива. 

7. Про створення тимчасової контрольної комісії по розробці Програми 
поводження з ТПВ на території Гірської сільської ради. 

8. Про створення тимчасової контрольної комісії по розробці Програми 
утримання безпритульних тварин. 

9. Про створення тимчасової контрольної комісії по розробці технічного 
завдання капітального ремонту ЗДО (ясла-садок) «Берізка». 

10. Про затвердження Програми соціально-економічного та соціального 
розвитку Гірської сільської ради. 

11. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки (Питлик Аліні Сергіївні, Барні Наталії 
Миколаївні, Барні Наталії Миколаївні, Василенко Михайлу Вадимовичу, 
Вергун Юрію Олександровичу, Герасименко Максим Ігорович, Глущенко 
Олександру Євгенійовичу, Гошку Олександру Сергійовичу, Гришкевич Микиті 
Дмитровичу, Іващенку Євгену Миколайовичу, Карчавому Андрію 
Валерійовичу, Квасюк Максим Дмитрович, Кладова Дмитра Миколайовича, 
Крикун Катерині Петрівні, Курбатову Володимиру Ігоровичу, Ларіну Микиті 
Дмитровичу, Лисій Олексій Анатолійович, Синьоок Олександр Юрійович, Сич 
Юлія Володимирівна, Лозько Володимир Миколайович). 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (Єфремовій Ользі Владиславівні, Стрижеусу Михайлу Івановичу, 
Пархоменко Надії Володимирівні, Ковніру Сергію Миколайовичу, Іващаку 
Івану Миколайовичу, Ананьєву Юрію Олександровичу, Пікуліній Анжеліці 
Іванівні). 



13. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки (Валєєву Вєлі Рустемовичу, Музики Сергію Анатолійовичу, 
Гайдай Карині Володимирівні).   

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки (Тищенко Олені 
Василівні та Шиян Олені Василівні по 1\2; Коломійцю Юрію Вікторовичу). 

15. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка) (Мазепі Інні 
Олегівні). 

16. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при наданні 
її у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
власнику земельної частки (паю), відповідно до проекту землеустрою щодо 
організації території земельних часток (паїв) та виготовлення державних актів 
на право власності на землю власникам земельних сертифікатів колишнього 
ВАТ «Племінний завод «Бортничі», яка розташована на території Гірської 
сільської ради (Гомолі Валерію Михайловичу, Шнурок Раїсі Михайлівні). 

17. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,0800 га (остаточний розмір 
земельної ділянки визначити проектом землеустрою), для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(Черніченко Лілії Олексіївни). 

 
 


