
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до порядку денного засідання 14 сесії Гірської сільської 
ради VІІІ скликання затвердженого рішенням від 20.05.2021 № 387-14-VІІІ 
«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: 

 
Включити в порядок денний питання: 

1. Про затвердження розміру орендної плати за користування земельною 
ділянкою на умовах оренди в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

2. Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 22.04.2021 
№ 357-13-VІІІ «Про затвердження проєктно-кошторисної документації на 
поточний ремонт (відсипку) проїзної частини вулиці Волошкова в с. Гора 
Бориспільського району Київської області». 

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

4. 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». 

5. Про замовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт приміщень, що знаходяться в с. Ревне по вул. Райдужна, 2 
Бориспільського району Київської області. 

 
та затвердити порядок денний на ІІ пленарне засідання 14 сесії Гірської 

сільської ради: 
1) 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». 

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

3) Про затвердження розміру орендної плати за користування земельною 
ділянкою на умовах оренди в с. Гора Бориспільського району Київської області. 

4) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 22.04.2021 
№ 357-13-VІІІ «Про затвердження проєктно-кошторисної документації на 



поточний ремонт (відсипку) проїзної частини вулиці Волошкова в с. Гора 
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 замовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт приміщень, що знаходяться в с. Ревне по вул. Райдужна, 2 
Бориспільського району Київської області.  

7) 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». 

8) 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). 

9) 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) 

10) 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. 

11) 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. 

12) 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. 

13) 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. 

14) 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. 

15) 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. 



16) 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. 

17) 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. 

18) 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. 

19) 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. 

20) 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. 

21) 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. 

22) 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. 

23) 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. 

24) Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення на території Гірської сільської ради на 2021-
2025 роки. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  
 
від 03 червня 2021 року 
№  400-14-VІІІ       
 
Сільський голова                                                              Роман ДМИТРІВ 


