
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 10 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 внесення змін в структуру Виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області. 
2) Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників 

Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області.  

3) Про внесення змін в структуру та загальну чисельність працівників 
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

4)  Про замовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт приміщення ФАПу в с. Мартусівка Бориспільського району Київської 
області. 

5) Про внесення змін до Програми «Добробут» на території Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки. 

6) Про виплату коштів згідно Програми «Добробут» на території 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 
роки. 

7) Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення «Турбота» на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки. 

8) Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення «Турбота» на території Гірської сільської ради 
на 2021-2025 роки. 

9) Про прийняття кредиторської заборгованості. 
10) 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».  

11) Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 
«Київська агломерація». 



12) Про укладання угоди про спільну діяльність між Гірською сільською 
радою та Бориспільською міськрайонною філією Київського обласного центру 
зайнятості. 

13) Про затвердження Програми погодження з побутовими відходами на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 
2021-2025 роки. 

14) Про затвердження Положення про функціонування та утримання 
кладовищ на території Гірської сільської ради. 

15) Про затвердження Положення про ритуальну службу на території 
Гірської сільської ради. 

16) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 21.01.2021 
№ 174-6-VІІІ Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

17) Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 
через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. 

18) Про реорганізацію комунального підприємства «Мартусівка» 
Гірської сільської ради шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Горянин» Гірської сільської ради.  

19) Про створення комунальної установи «Гірський інклюзивно-
ресурсний центр» Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

20) Про затвердження положення про відділ містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 
району Київської області. 

21) Про прийняття майна. 
22) Про скасування рішення виконавчого комітету Гірської сільської 

ради від 12.03.2021 № 47 «Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення». 

23) Про створення КНП «Гірський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

24) Про надання дозволу Гірській сільській раді  Бориспільського 
району Київської області на  розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в селі Мартусівка 
Гірської сільської ради. 

25) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (історико-культурного призначення, 
згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Лісова села Гора Бориспільського району Київської 
області. 

26) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (історико-культурного призначення, 
згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Шкільна села Ревне Бориспільського району Київської 
області. 



27) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (історико-культурного призначення, 
згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Миколи Кривенка села Ревне Бориспільського району 
Київської області. 

28) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (історико-культурного призначення, 
згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по провулку Котляревського села Мартусівка Бориспільського 
району Київської області. 

29) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (історико-культурного призначення, 
згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої в селі Затишне Бориспільського району Київської області. 

30) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (18.00, парки, зелені зони, сквери) 
розташованої по вулиці Шевченка, село Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

31) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (18.00, парки, зелені зони, сквери) 
розташованої по вулиці Центральна, село Затишне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

32) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (історико-культурного призначення, 
згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Центральна села Затишне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

33) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі загального користування (історико-культурного призначення, 
згідно КВЦПЗ 08.03 для іншого історико-культурного призначення) 
розташованої по вулиці Шкільна села Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

34) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, землі громадської забудови (для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій, згідно КВЦПЗ 03.04) 
розташованої по вулиці Шевченка 11, села Ревне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

35) Про затвердження Гірській сільській раді Бориспільського району 
Київської області проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
комунальну власність Гірській сільській раді для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови (для розташування 
існуючого кладовища) площею 0,1983га кадастровим номером 
3220883201:01:011:0123, по вулиці Мічуріна, село Гора Гірської сільської ради. 

36) Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 
власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в селі Гора 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 



37) Про затвердження проекту землеустрою гр. Гіріну Валерію 
Івановичу щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 
Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

38) Про надання дозволу гр. Азізян Любі Барменівні на  розробку 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва в межах Гірської сільської ради  
Бориспільського району Київської області. 

39) Про надання дозволу гр. Мельник Любов Петрівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селі Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

40) Про надання дозволу гр. Ніколаєнко Ользі Михайлівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селі Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

41) Про надання дозволу гр. Опарієнко Ірині Анатоліївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
особистого селянського господарства в селі Мартусівка Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

42) Про внесення змін в рішення від 16 серпня 2018року № 287-24-V 
Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

43) Про відмову гр. Новікову Юрію Анатолійовичу у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 
0,1000га в селі Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області, як учаснику АТО.  

44) Про відмову гр. Саніну Артему Миколайовичу у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд орієнтовною площею 0,1000га в селі Затишне Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, як учаснику АТО.  

45) Про відмову гр. Киселевському Дмитру Миколайовичу у наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,25га місцем 
розташування в селі Гора Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, як учаснику АТО. 

46) Про відмову гр. Слюсаренко Олені Миколаївні у надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 2,000 га на території 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

47) Про відмову гр. Лебедєвій Марині Павлівні у наданні дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 



для особистого селянського господарства; садівництва; будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 
території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

48) Про відмову гр. Лебедєвій Наталії Іванівні у наданні дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
для особистого селянського господарства; садівництва; будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
орієнтовною площею 0,15 га на території Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

49) Про відмову гр. Іванець Тетяні Леонідівні у наданні дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
для ведення особистого селянського господарства та будівництва і 
обслуговування житлового будинку в селі Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

50) Про відмову гр. Михай Ніні Дмитрівні у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд місцем розташування в селі Гора Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області.  

51) Про відмову гр. Поминальній Аллі Олександрівні у затвердженні 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд площею 0,10га кадастровим номером 3220885001:02:001:0768, місцем 
розташування вулиця Райдужна 1, село Мартусівка Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

52) Про відмову гр. Лою Максиму Григоровичу у наданні дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,20га в селі 
Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

53) Про затвердження гр. Чабану Олександру Вікторовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення із земель для індивідуального садівництва на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селі Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

54) Про затвердження гр. Тихоплав Лілії Миколаївні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення із земель для індивідуального садівництва на землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в селі Ревне Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
від 20 березня 2021 року 
№  278-10-VІІІ       
Сільський голова                                                            Роман ДМИТРІВ 


