
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження порядку денного засідання 6 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 прийняття права замовника робіт по об’єкту «Будівництво 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. 
Шкільна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області». 

2) Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим 
проектом «Нове будівництво каналізаційної документації насосної станції та 
напірних трубопроводів каналізаційних мереж по вул. Лесі Українки в селі 
Гора Бориспільського району Київської області»; 

3) Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим 
проектом «Реконструкція мереж 10 кВ, пов’язана з переулаштуванням 
живлення ТП-971 в селі Гора Бориспільського району Київської області»; 

4) Про затвердження Програми розвитку освіти, культури та медичного 
забезпечення населення «Добробут» на території Гірської сільської 
територіальної громади на 2021-2025 роки; 

5) Про затвердження Програми розвитку фізкультури та спорту на 
території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

6) Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників бойових 
дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на 
території Гірської сільської територіальної громади; 

7) Про затвердження Програми забезпечення проведення загально 
сільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят; 

8) Про затвердження Програми боротьби з карантинними рослинами на 
території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки; 

9) Про затвердження Програми утримання та розвитку транспортної 
інфраструктури на 2021 – 2025 роки; 

10) Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 
Гірської сільської територіальної громади на 2021 - 2025 роки;  



11) Про затвердження Програми житлово-комунального господарства та 
капітального будівництва. 

12) Про затвердження Програми захисту дітей та розвитку сімейних 
форм виховання.  

13) Про внесення змін в Положення Виконавчого комітету та 
виконавчих органів Гірської сільської ради затвердженим рішенням Гірської 
сільської ради від 30.11.2020 року № 20-1-VІІІ; 

 14) Про внесення змін в Положення Служби у справах дітей 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області затвердженим рішенням Гірської сільської ради від 30.11.2020 року № 
23-1-VІІІ; 

15) Про внесення змін в Положення Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області затвердженим рішенням Гірської 
сільської ради від 30.11.2020 року № 24-1-VІІІ; 

16) Про затвердження Положення про старосту; 
17) Про затвердження старости сіл Ревне та Затишне Бориспільського 

району Київської області;  
18) Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аношкіній Валерії 
Віталіївни; 

19) Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дзиговській Ганні 
Олександрівні; 

20) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Поліщук Валентині Іванівні; 

21) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Вошкулату Валерію Олександровичу; 

22) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Протченко Інні Михайлівні; 

23) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Стрельніковій Наталії Петрівні; 

24) Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Бабіну Михайлу Михайловичу; 

25) Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки гр. Єросяну Павлу Оганесовичу; 

26) Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Білоруській Надії 
Володимирівні; 

27) Про прийняття у комунальну власність Гірської сільської ради 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення; 

28) Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мельнику Володимиру 
Юрійовичу; 



29) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Нікітенку Володимиру Володимировичу; 

30) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Піскуну Василю Олександровичу; 

31) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Погорілій Анні Миколаївні; 

32) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Вербі Миколі Вікторовичу; 

33) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Федоренку Леоніду Ананійовичу; 

34) Про прийняття права замовника по виконанню робіт «Капітальний 
ремонт ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора Бориспільського району 
Київської області»; 

35) Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області; 

36) Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Гірської сільської ради; 

37) Про надання Виконавчому комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області повноважень у сфері державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»; 

38) Про введення нових гербових печаток державних реєстраторів 
виконавчого комітету Гірської сільської ради; 

39) Про введення нових гербових печаток Служби у справах дітей 
виконавчого комітету Гірської сільської ради; 

40) Про уповноваження працівників Виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області брати участь на 
умовах самопредставництва в судах у справах від імені Гірської сільської ради, 
Виконавчого комітету Гірської сільської ради; 

41) Про затвердження Програми «Безпечна громада»; 
42) Про внесення змін до структури та штатного розпису Виконавчого 

комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; 
43) Про внесення змін до структури та штатного розпису Управління 

житлово-комунального розвитку та капітального будівництва виконавчого 
комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; 

44) Про внесення змін до структури та штатного розпису Управління 
гуманітарного розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; 

46) Про внесення змін до Програми соціального забезпечення  та 
соціального захисту населення «Турбота» на 2021-2025 роки; 

47) Про внесення змін до Регламенту Гірської сільської ради. 
48) Про затвердження Положення про помічників депутата. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
с. Гора 
від 21 січня 2021 року 
№  167-6-VІІІ       
 
 
Сільський голова                                                            Роман ДМИТРІВ 


