
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 30.11.2020 року 

№ 18-І-VІІІ з внесенням змін до рішення Гірської сільської ради від 
25.11.2020 року № 15-1-VІІІ «Про внесення змін до рішення Гірської 

сільської ради від 17.11.2020 року № 3-1-VІІІ 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. Внести зміни до порядку денного засідання 1 сесії VІІІ скликання, а 
саме: 

Виключити з порядку денного питання:  
1) Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Литвиненко О.В. 
 
Включити в порядок денний питання: 

 
1) Про створення юридичної особи – Управління житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 

2) Про внесення змін до структури виконавчого комітету Гірської 
сільської ради. 

3) Про внесення змін рішення Гірської сільської ради від 17.11.2020 року 
№ 14-1-VІІІ «Про початок реорганізацію Мартусівської сільської ради та 
Ревненської сільської ради шляхом приєднання до Гірської сільської ради.». 

4) Про затвердження старости села Мартусівка. 
 
та затвердити порядок денний ІV пленарного засідання 1 сесії VІІІ 

скликання: 



1) Про створення юридичної особи – Управління житлово-комунального 
господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 

2) Про внесення змін до структури виконавчого комітету Гірської 
сільської ради. 

3) Про внесення змін рішення Гірської сільської ради від 17.11.2020 року 
№ 14-1-VІІІ «Про початок реорганізацію Мартусівської сільської ради та 
Ревненської сільської ради шляхом приєднання до Гірської сільської ради.». 

4) Про затвердження старости села Мартусівка. 
5) Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його 

чисельності та затвердження персонального складу. 
 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
 
с. Гора 
від 04 грудня 2020 року 
№  75-1-VІІІ       
 
 
Гірський сільський голова                                                           Р.М.Дмитрів 


