
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
09 вересня 2021 року   с. Гора      № 93 

 
Про скликання позачергової 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 позачергової сесії Гірської сільської ради на 13 
вересня 2021 року о 16-00 годині. 

2. Пленарне засідання позачергової сесії Гірської сільської ради провести 
за адресою: с. Гора, вул. Центральна, 5, в приміщенні Гірської сільської ради. 

3. На розгляд пленарного засідання винести питання: 
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) Земельні питання. 
4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

повідомити депутатів про дату, час та місце проведення сесії сільської ради.  
 
 
Секретар ради                                                                    Людмила ШЕРШЕНЬ 


