
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 20 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 початок ліквідації розпорядників бюджетних коштів 

Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

Гірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та організація здійснення 

бухгалтерського обліку в закладах освіти Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області. 

2) Про внесення змін до структури Управління гуманітарного розвитку 

та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області. 

3) Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення та рекламних засобів на території Гірської сільської ради. 

4) Про затвердження Програми співпраці між Гірською сільською радою 

її виконавчими органами та Інститутом водних проблем і меліорації 

Національної академії аграрних наук України. 

5) Про зміну кольорів фасадів по проєкту «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 прийняття права замовника по виконанню робіт «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Київська в селі Гора Бориспільського 

району Київської області». 

7) Про проведення нормативно-грошової оцінки земель населених 

пунктів. 

8) Про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 

роки. 

9) Про розроблення комплексного плану просторового розвитку Гірської 

сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області. 

10) Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення «Турбота» на 2021-2025 роки. 



11) Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Гірської сільської ради на 2022-2025 роки. 

12) Про затвердження Програми запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, 

протидії торгівлі людьми на території Гірської сільської ради на 2022-2025 

роки. 

13) Про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим 

проєктом «Капітальний ремонт будівлі Сімейної амбулаторії по вулиці 

Соборна, 8 в с. Ревне Бориспільського району Київської області 

(коригування)». 

14) Про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим 

проєктом «Капітальний ремонт будівлі ФАП по вул. Бориспільська, 2 в с. 

Мартусівка Бориспільського району Київської області (коригування)». 

15) Про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим 

проєктом «Благоустрій території ДНЗ «Берізка» по вул. Тургенєва, 5 в с. Гора 

Бориспільського району Київської області». 

16) Про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим 

проєктом «Капітальний ремонт частини приміщень Ревнівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Гірської сільської ради, Бориспільського району, Київської області» 

для облаштування безперешкодного доступу маломобільних груп населення». 

17) Земельні питання. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 

від 23 вересня 2021 року 

№  673-20-VІІІ       

 

Сільський голова                                                                     Роман ДМИТРІВ 


