
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

від 08 лютого 2021 року        № 01-04-16 

 

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 18 лютого 

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 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) Земельні питання.  

4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

повідомити депутатів про дату, час та місце проведення сесії сільської ради.  

 

 

Сільський голова                                                                        Роман ДМИТРІВ 


