
 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

від 07 травня 2021 року                   № 52 
 

Про скликання чергової 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 20 травня 
2021 року о 10-00 годині. 

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

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

6) 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». 

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

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



9) Про зміну статусу будинку сімейного типу, який знаходиться в с. 
Ревне Бориспільського району Київської області. 

10) 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 


