
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

13 грудня 2021 року                с. Гора                       № 127 

 

Про скликання чергової 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 VIII 
скликання: 

1. Скликати засідання чергової сесії Гірської сільської ради на 23 грудня 

2021 року о 10-00 годині. 

2. Пленарне засідання чергової 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 затвердження бюджету Гірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2) Про внесення змін до структури Виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області. 

3) Про внесення змін до структури Управління житлово-комунального 

господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області. 

4) Про деякі питання оплати працівників установ, що фінансуються за 

рахунок місцевого бюджету Гірської сільської ради, її виконавчого комітету та 

виконавчих органів. 

5) Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв 

бюджетними організаціями виконавчого комітету та виконавчих органів 

Гірської сільської ради на 2022 рік. 

6) Про затвердження ліміту витрат пального на службові автомобілі 

виконавчого комітету та виконавчих органів Гірської сільської ради. 

7) Про встановлення ліміту залишку готівки в касі виконавчого 

комітету 

Гірської сільської ради. 

8) Про затвердження вартості харчування та встановлення плати для 

батьків за харчування дітей у комунальних закладах освіти на 2022 рік. 

9) Про внесення змін до Програм Гірської сільської ради. 

10) Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної 

власності шляхом проведення аукціону та включення об’єктів до Переліку 

першого типу. 

11) Про затвердження Програми обслуговування зелених насаджень на 

території Гірської сільської ради. 



12) Про затвердження Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки на 2022-2025 роки. 

13) Про визначення місця знаходження приміщення цивільного захисту 

на території Гірської сільської територіальної громади. 

14) Про замовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт приміщення цивільного захисту. 

15) Про замовлення проектно-кошторисної документації на 

«Будівництво резервуарів чистої води з системою доочистки в с. Мартусівка, 

Бориспільського району Київської області. 

16) Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого  комітету 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області» 

17) Земельні питання. 

4. Секретарю сільської ради оприлюднити це розпорядження та 

повідомити депутатів про дату, час та місце проведення сесії сільської ради 
 

Секретар сільської ради                                                    Людмила ШЕРШЕНЬ 


