
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 14 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 замовлення проєктно-кошторисної документації по будівництву 

трубопроводу дощової каналізації по вул. Мічуріна та вул. Грушевського (від 
Мічуріна, 24 до перетину вул. Грушевського та провул. Ошитківський) в селі 
Гора Бориспільського району Київської області». 

2) Про замовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт частини приміщення Ревнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відведеного під 
Комунальну установу «Гірський інклюзивно-ресурсний центр» Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 

3) Про замовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво 
модульного будинку дитячого оздоровчого плавального басейну та спортзалу  в 
с. Гора Бориспільського району Київської області. 

4) Про замовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільна в селі Ревне Бориспільського 
району Київської області. 

5) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 22.04.2021 
№ 365-13-VІІІ «Про замовлення проєктно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць населених пунктів Гірської 
сільської ради». 

6) Про затвердження проєктно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт будівлі Сімейної амбулаторії по вулиці Соборна, 8 в с. 
Ревне Бориспільського району Київської області. 

7) Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд 
торгівельного, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження 
підприємницької діяльності на території Гірської сільської ради. 

8) Про розірвання Договору про встановлення права користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

9) Про створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього 
насильства. 

10) Про створення Ревненського опорного закладу загальної середньої 
освіті І-ІІІ ступенів Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області та його філії. 



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

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

13) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 24.12.2021 
року № 94-4-VІІІ «Про затвердження бюджету Гірської сільської 
територіальної громади на 2021 рік». 

14) Про затвердження проєктно-кошторисної документації по робочому 
проєкту «Забезпечення норм інклюзивності по будівлі сімейної амбулаторії по 
вул. Жовтнева, 35 в с. Гора Бориспільського району Київської області». 

15) Про надання дозволу Гірській сільській раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність 
Гірської сільської ради по вул. Тиха в селі Гора. 

16) Про відмову у наданні дозволу на складання проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам: (Гурський Андрій 
Олександрович, Косенка Дениса Вікторовича, Майорова Юрія 
Володимировича, Майорова Любов Дем’янівна, Майорова Олександра 
Володимировича, Нежиборець Роман Володимирович, Стожко Дмитро 
Іванович, Настич Володимира Миколайовича, Настич Вероніки Євгеніївни, 
Александрович Михайло Васильович). 

17) Про про відмову у наданні дозволу на складання проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам: 
(Гаркавенко Віталію Сергійовичу, Гаркавенко Юлії Володимирівні, 
Щербаненко Олександру Івановичу, Петровій Наталії Сергіївні, Петрову 
Валентину Володимировичу, Щербаченко Вірі Валентинівні, Чепурко Наталії 
Олексіївні, Гаркавенко Сергію Сергійовичу, Чепурко Олександру Юрійовичу, 
Гаркавенко Ользі Іванівні) 

18) Про надання дозволу гр. Дрозд Наталії Леонідівні на складання 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,03 га по 
вулиці Пушкіна 37-А в с.Гора. 

19) Про затвердження гр. Бадьорному Ростиславу Петровичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1281 га по вул. Яблунева 1, с. Затишне. 

20) Про затвердження гр. Дуднику Івану Олексійовичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0917 га по пров. Пасічному 1-А, с. Мартусівка. 

21) Про затвердження гр. Черниш Яні Григорівні проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,10 га по вул. Південна 5, с. Мартусівка. 

22) Про затвердження гр. Тихоненку Івану Григоровичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,10 га по пров. Пасічний 10, с. Мартусівка. 

23) Про затвердження гр. Бідненко Світлані Юріївні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0969 га в с. Ревне. 

24) Про затвердження гр. Кратюку Миколі Володимировичу проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1270 га по вул. Липнева 25, с. Затишне. 

25) Про затвердження гр. Мельник Тетяні Володимирівні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1186 га по вул. Квітнева 44, с. Затишне. 

26) Про затвердження гр. Теплюк Лідії Петрівні технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,1101 га по 
вул. Жовтнева 23, в с. Гора. 

27) Про затвердження гр. Стеблині Віктору Анатолійовичу, гр. Стеблині 
Андрію Анатолійовичу, гр. Земцевій Марії Анатоліївні технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,0972 га по 
вул. Щаслива 16, в с. Гора. 

28) Про затвердження гр. Пятецькому-Бондар Сергію Антоновичу 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки площею 0,2366 га по вул. Пасічна 16, в с. Затишне. 

29) Про затвердження гр. Сущенко Оксані Миколаївні проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з ведення 
особистого селянського господарства на  для  будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0850 га в с. 
Ревне. 

30) Про затвердження гр. Медведєву Дмитру Юрійовичу проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки (пай) з 
ведення особистого селянського господарства на  для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,9346 га в с. Гора. 

31) Про затвердження гр. Олійник Оксані Валеріївні проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки (пай) з 
ведення особистого селянського господарства на  для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,9471 га в с. Гора. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  
 
від 20 травня 2021 року 
№  387-14-VІІІ       
 
В.о. сільського голови                                          Людмила ШЕРШЕНЬ 


