
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 19 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 передачу майна комунальної власності Гірської сільської ради 

Комунальному підприємству «Горянин» Гірської сільської ради на праві 

господарського відання. 

2) Про прийняття майна на баланс Гірської сільської ради. 

3) Про передачу прав замовника робіт по об’єкту «Нове будівництво 

каналізаційної насосної станції та напірних трубопроводів каналізаційних 

мереж по вул. Лесі Українки в с. Гора Бориспільського району Київської 

області. 

4) Про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення 

майна комунальної власності територіальної громади Гірської сільської ради за 

підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання 

або оперативного управління. 

5) Про замовлення проєктно-кошторисної документації на нове 

будівництво зовнішніх мереж каналізації по об’єкту «Будівництво середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. 

Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області». 

6) Про затвердження структури Ревненського опорного закладу 

загальної середньої школи І-ІІІ ступенів та Мартусівської початкової школи 

філіі Ревненського опорного закладу освіти. 

7) Про внесення змін до Програми «Добробут» на території Гірської 

сільської ради на 2021-2025 роки. 

8) Про внесення змін до Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення Гірської сільської ради «Турбота» на 2021-2025 

роки. 

9) 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». 

10) Про затвердження гр. Зубчуку Павлу Петровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка) площею 0,2058 га з кадастровим номером 

3220886203:03:005:0392, по вулиці Травнева 11, село Затишне. 

11) Про затвердження гр. Ніколаєнко Ользі Михайлівні проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0784 га з кадастровим номером 

3220883201:01:013:0106, по вулиці Мічуріна 17, село Гора. 

12) Про затвердження гр. Гурському Сергію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 

місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0864 

га з кадастровим номером 3220883201:01:005:0170, по вулиці Гагаріна 12, село 

Гора. 

13) Про затвердження гр. Мурашкіну Сергію Вячеславовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 

місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,2010 

га з кадастровим номером 3220885001:02:001:0803, по вулиці Чубинського 42, 

село Мартусівка. 

14) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у сумісну спільну власність: 1/4 частки гр. 

Віштака Андрію Афанасійовичу, 1/4 частку гр. Віштака Олександру 

Афанасійовичу, 1/2 частку гр. Семенюченко Ніні Володимирівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, орієнтовною площею 0,10 га по вулиці Івана Мазепи (Островського) 3, 

село Гора. 

15) Про внесення змін в пункти 1, 2 рішення  Ревненської сільської ради 

від 21 жовтня 2020 року № 1528-60-VIII «Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Коломієць Галині Михайлівні» та змінити особу, якій надається 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, а саме на її дочку  гр. Фафона Велентину Іванівну. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 

від 13 вересня 2021 року 

№  656-19-VІІІ       

 

Секретар ради                                                                     Людмила ШЕРШЕНЬ 


