
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження порядку денного засідання 1 сесії Гірської сільської 

ради VІІІ скликання за основу та в цілому  
 
Відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», Гірська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити порядок денний: 
1) Про затвердження Регламенту Гірської сільської ради.  
2) Про обрання лічильної комісії. 
3) Про обрання секретаря Гірської сільської ради. 
4) Про вступ до Всесвітньої асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціації об’єднаних територіальних громад. 
5) Про постійні комісії Гірської сільської ради (визначення переліку, 

затвердження положення та обрання в складі). 
6) Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Гірської сільської ради. 
7) Про покладання обов’язків секретаря Виконавчого комітету Гірської 

сільської ради.  
8) Про покладання відповідальності за облік, зберігання та витрачання 

бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану. 
9) Про покладання обов’язків щодо вчинення дій реєстрації актів 

громадянського стану. 
10) Про покладання обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій з 

питань, віднесених законом до відання виконавчого комітету сільської ради.  
11) Про початок реорганізацію Мартусівської сільської ради та 

Ревненської сільської ради шляхом приєднання до Гірської сільської ради. 
12) Внесення змін до бюджетів на 2020 рік. 
13) Затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Гірської сільської ради на 2021 рік. 
14) Про створення юридичної особи – Виконавчий комітет Гірської 

сільської ради. 
15) Про створення юридичної особи – Фінансовий відділ Гірської 

сільської ради. 



16) Про створення юридичної особи – Управління будівництва, 
благоустрою та архітектури Гірської сільської ради 

17) Про створення юридичної особи  публічного права – служби у 
справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради    

18) Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його 
чисельності та затвердження персонального складу. 

19) Про затвердження старости села Мартусівка. 
20) Про затвердження старости сіл Ревне та Затишне. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
 
с. Гора 
від 17 листопада 2020 року 
№  3-1-VІІІ       
 
 
Гірський сільський голова                                                           Р.М.Дмитрів 


