
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження порядку денного засідання 4 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 гербових печаток. 
2) Про затвердження сільського бюджету Гірської територіальної громади 

на 2021 рік. 
3) Про деякі питання оплати праці працівників установ, що фінансуються 

за рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради, її виконавчого 
комітету та виконавчих органів 

4) Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв бюджетними 
організаціями Гірської сільської ради, її виконавчого комітету та виконавчих 
органів на 2021 рік. 

5) Про затвердження лімітів пробігу та визначення місця зберігання на 
службові автомобілі Гірської сільської ради, її виконавчого комітету та 
виконавчих органів ради. 

6) Про встановлення ліміту залишку готівки в касі виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. 

7) Про встановлення батьківської плати за утримання дітей у дитячих 
дошкільних закладах на 2021 рік. 

8) Про умови нарахування премій сільському голові та працівникам 
Гірської сільської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів ради. 

9) Про затвердження Положення про старосту. 
10) Про затвердження Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам Гірської сільської ради, її виконавчого 
комітету та виконавчих органів ради. 

11) Про затвердження Положення про відділ правового та кадрового 
забезпечення виконавчого комітету Гірської сільської ради. 



12) Про затвердження Положення про відділ благоустрою Управління 
житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого 
комітету Гірської сільської ради Бориспільського району. 

13) Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств «Горянин» та «Мартусівка» на 2021-2025 роки. 

14) Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального 
захисту населення Гірської ОТГ «Турбота» на 2021-2025 роки. 

15) Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 
насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки. 

16) Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 
Виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

17) Про затвердження Програми місцевої пожежної охорони. 
18) Про затвердження комплексної Програми розвитку освіти на 2021-2025 

роки. 
19) Про затвердження Програми  врегулювання чисельності безпритульних 

тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки. 
20) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 17.11.2020 

року № 8-1-VІІІ «Про постійні комісії Гірської сільської ради». 
21) Про затвердження передавальних актів. 
22) Про вхід до складу засновників закладів освіти, які знаходяться на 

території Гірської сільської ради. 
23) Про затвердження Статуту Гірської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
24) Про затвердження Статуту Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
25) Про затвердження Статуту Мартусівського НВО. 
26) Про затвердження Статуту Ревнівського ЗДО «Барвінок». 
27) Про затвердження Статуту Гірського ЗДО «Берізка». 
28) Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. Дубровицькому 

Георгію Ревмеровичу. 
 29) Про передачу у власність (приватизація) квартири гр. Скоковій Н.А., 

Годинець К.Г., Мудрій А.О. та Мудрому А.Є.  
30) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Кулініч В.О. 
31) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Кулініч М.В. 
32) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Савченко М.В. 
33) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Тименко О.Г. 
34) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр. 

Назаренко В.В. 
35) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр.  

Корнієнко О.В. 
36) Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою гр.  

Грищенку Ю.А. 



37) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Вєлієву В.Р. 

38) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Вєлієву В.Р. 

39) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Федоренко М.В. 

40) Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Литвинову Г.М. 

41) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Литвиненко О.В. 

42) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Калініченко О.М. 

43) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Степуренку В.І. 

44) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Левченку Б.І. 

45) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Бідненку К.Є. 

46) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Бідненку К.Є. 

47) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Бідненку Є.А. 

48) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Концевому Н.П. 

49) Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 
власність гр. Корчевській З.В. 

50)  Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу 
у власність гр. Коломійцю Ю.В. 

51) Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 
власність гр. Гуріну В.А. 

52) Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 
власність гр. Бондар Т.Г. та Бондар В.Г. 

53) Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 
власність гр. Єременко Л.П. 

54) Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у 
власність гр. Концевому М.П. 

55) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (пай) гр. Файзуліній 
В.Р. та Сундирєвій Г.Р. 

56) Про розірвання  договору оренди земельної ділянки по вул. Шкільна в 
с. Ревне. 

57) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Лисенко А.Ф. 

58) Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (паю) гр. Неруш В.М. 



59) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Дорофєєву М.В. 

60)  Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Шаповалу І.І. 

61) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Шаповалу І.І. 

62) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Мартиновій О.О. 

63) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Щербань Т.Ф. 

64) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Осадчої Я.І. 

65) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Лемчик Л.П. 

66) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Левкевич С.А. 

67) Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі у власність 
земельної ділянки гр. Гурському С.В. 

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

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
с. Гора 
від 24 грудня 2020 року 
№  92-4-VІІІ       
 
 
Секретар ради                                                                       Л.Ф.Шершень 


