
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження порядку денного засідання 8 сесії Гірської сільської 
ради VІІІ скликання за основу  

 
Відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», Гірська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити порядок денний: 
1) Про затвердження звіту за 2020 рік «Про виконання сільського 

бюджету Гірської сільської ради». 
2) Про затвердження звіту за 2020 рік «Про виконання сільського 

бюджету Мартусівської сільської ради». 
3) Про затвердження звіту за 2020 рік «Про виконання сільського 

бюджету Ревненської сільської ради». 
4) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 24.12.2020 

року № 94-4-VІІІ «Про затвердження бюджету Гірської сільської 
територіальної громади на 2021 рік».  

5) Про затвердження Програми розвитку культури та мистецтва на 
території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району 
Київської області. 

6) Про затвердження Програми забезпечення соціальних послуг 
громадянам, які не здатні до самообслуговування на території Гірської 
сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області. 

7) Про затвердження комплексної Програми розвитку системи освіти на 
території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району 
Київської області. 

8) Про внесення змін до договорів оренди. 
9) Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим 

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

10) Про затвердження печаток старост Гірської територіальної громади. 
11) Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 
12) Про створення Гірського комунального закладу позашкільної освіти 

«СТАРТ» Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.  



13) Про замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт в приміщенні адміністративної будівлі сільської ради в с. Гора 
Бориспільського району Київської області. 

14) Про замовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт будівлі (утеплення) адміністративної будівлі сільської ради в с. Гора 
Бориспільського району Київської області. 

15) Про продовження терміну дії договору про закупівлю послуг за 
державні кошти. 

16) Про затвердження Правил благоустрою на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської сільської ради. 

17) Про затвердження Положення про інспекцію з благоустрою відділу 
благоустрою управління житлово-комунального господарства та капітального 
будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 

18) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Оплачко Андрію Івановичу. 

19) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Пасічник Любов Миколаївні. 

20) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Хорікову Дмитру Володимировичу. 

21) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Пасічнику Сергію Сергійовичу. 

22) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Пасічнику Андрію Володимировичу. 

23) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Мойсеєнко Ользі Олександрівні. 

24) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Замотіну Іллі Олександровичу. 

25) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Алексєєвій Ії Віталіївні. 

26) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Макарук Вікторії Олександрівні. 

27) Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою гр. Третяк Катерині Сергіївні. 

28) Про відмову у наданні дозволу на розробку проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Іванець Тетяні Леонідівні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
с. Гора 
від 18 лютого 2021 року 
№  234-8-VІІІ       
 
 
Сільський голова                                                            Роман ДМИТРІВ 


