
 
 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 
від 11 січня 2021 року        № 01-04-2 

 
Про скликання засідання сесії  
Гірської сільської ради  

 
Відповідно до п.8 ч.4 ст.42, ч. 7 та 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та  регламенту роботи Гірської сільської ради VІІІ 
скликання: 

1. Скликати засідання чергової сесії Гірської сільської ради на 21 січня 
2021 року о 10-00 годині. 

2. Засідання чергової сесії Гірської сільської ради провести за адресою: с. 
Ревне, вул. Шкільна, 24, в приміщенні Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (актова 
зала). 

3. На розгляд пленарного засідання винести питання: 
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) Земельні питання. 

4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 
повідомити депутатів про дату, час та місце проведення сесії сільської ради.  
 
 
Сільський голова                                                                               Р.М.Дмитрів 


