
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 15 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 встановлення місцевих податків та зборів на території Гірської 

сільської ради на 2022 рік. 
2) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 02.10.2018 

№ 1181-62-VІІ «Про створення органу приватизації при виконавчому комітеті 
Гірської сільської ради та затвердження Положення про орган приватизації 
житлового фонду Гірської сільської ради». 

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

4) Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами з 
визначенням розміру плати за користування місцями, які перебувають у 
комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для 
розташування спеціальних конструкцій на території Гірської сільської ради. 

5) Про затвердження Програми співпраці між Гірською сільською радою 
її виконавчими органами та 9621 підрозділом військової частини А 2860. 

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

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

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

9) Про затвердження Меморандуму про співпрацю Гірської сільської 
ради та ТОВ «ЮНІП Україна». 

10) Про прийняття майна на баланс Гірської сільської ради (спортивно-
ігровий майданчик в с. Ревне). 

11) Про прийняття майна на баланс Гірської сільської ради (мережу 
вуличного освітлення в с. Гора). 



12) Про замовлення проєктно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт благоустрою території ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора 
Бориспільського району Київської області». 

13) Про замовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт тротуарної доріжки по вул. Центральна в с. Гора Бориспільського 
району Київської області. 

14) Про замовлення проєктно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вул. Центральна в селі 
Затишне Бориспільського району Київської області». 

15) Про замовлення корегування проєктно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт (облаштування) паркової зони по вулиці Грушевського в 
селі Гора Бориспільського району Київської області». 

16) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради від 20 березня 
2021 року № 296-10-VІІІ «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 
які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області». 

17) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради «Про 
затвердження Положення про громадські обговорення в селі Гора 
Бориспільського району Київської області» від 21 грудня 2018 року № 1244-66-
VІІ. 

18) Про передачу у власність (приватизація) квартири № 7, по вулиці 
Квартальна, 5 в с. Ревне Бориспільського району Київської області. 

19) Про внесення змін до Програми «Добробут» на території Гірської 
сільської ради на 2021-2025 роки. 

20) Про затвердження відтисків печаток відділів Виконавчого комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

21) Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
комунальної установи «Гірський інклюзивно-ресурсний центр» Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 

22)Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення селянського господарства гр. Донченко Олені 
Олегівні в с. Гора по вул. Квітнева. 

23) Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд гр. Олійник Оксані Валеріївні в с. Гора. 

24) Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки з земель для ведення особистого селянського 
господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд гр. Медведєву Дмитру Юрійовичу в с. Гора. 

25) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Белозьоровій Ользі Геннадіївні. 

26) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Назаренку Валентину Івановичу. 



27) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Головасі Аллі Петрівні. 

28) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Григоренку Сергію Михайловичу. 

29) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Жоміру Юрію Володимировичу. 

30) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Столяровій Катерині Юріївні. 

31) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Плужнік Валентині Анатоліївні. 

32) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Кияшку Олександру Олександровичу. 

33) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Мельник Тетяні Володимирівні. 

34) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Падалці Валентину Володимировичу. 

35) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Кратюку Миколі Володимировичу. 

36) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Шалі Інні Володимирівні. 

37) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Романенко Оксані Андріївні. 

38) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у власність гр. 
Слободзян Зоряні Семенівні. 

39) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Єременок Андрію Сергійовичу. 

40) Про затвердження технічної із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки гр. Мойсеєнко Ользі Євгеніївні в с. Затишне по вул. Польова, 
16. 

41) Про затвердження технічної із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки гр. Голубничому Вячеславу Петровичу в с. Гора по вул. 
Мічуріна, 42. 

42) Про затвердження технічної із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки гр. Цуркан Людмилі Борисівні в с. Гора по вул. Басюли, 4. 



43) Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки з земель для ведення для ведення 
індивідуального садівництва на землі для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель в споруд гр. Стрижову Іллі 
Сергійовичу в с. Ревне по вул. Столична, 5. 

44) Про відмову у наданні дозволу на складання проєктів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам: Козирі Марині 
Олександрівні, Кириленко Лідії Захарівні, Кулаковському Олександру 
Олеговичу, Михайлуці Юрію Анатолійовичу. 

45) Про надання дозволу ТОВ «Словянка Клаб» на розробку технічної 
документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 
власності в с. Мартусівка по вул. Заводська. 

46) Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
у власність гр. Роговій Наталії Владиславівні в с. Гора по провул. 
Кооперативний, 4. 

47) Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки (пай) для ведення товарного сільського господарства гр. 
Колісніченко Галині Андріївні. 

48) Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки (пай) для ведення товарного сільського господарства гр. 
Томсон Оксані Михайлівні. 

49) Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки (пай) для ведення товарного сільського господарства гр. 
Гармановій Валентині Олександрівні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 
сільської ради.  
 
від 17 червня 2021 року 
№  422-15-VІІІ       
 
Сільський голова                                                                  Роман ДМИТРІВ 


