
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність  

Гірської сільської ради в селі Затишне 

 

Відповідно до статей 26, 33  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 79-1 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Земельного  кодексу  України,  містобудівної документації села 

Затишне, з метою формування земельної ділянки комунальної власності для 

реалізації «Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів 

інфраструктури Київської області на 2021-2023», затвердженої рішенням 

Київської обласної ради від 24.12.2020 № 038-01-VIII (зі змінами) за 

погодженням комісії Гірської сільської ради з питань земельних відносин, 

планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, Гірська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Гірській сільській раді Бориспільського району Київської області 

дозвіл на розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність орієнтовною площею 0,80га (остаточну площу земельної 

ділянки визначити проектом землеустрою) з цільовим призначенням згідно 

КВЦПЗ 03.03- для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров'я та соціальної допомоги, для розташування об'єкту: "Будівництво центру 

підтримки дитини (дитинства) з житлом в с. Гора Бориспільського району 

Київської області",  розташовану по вулиці Західна в селі Затишне Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області.  

2. Доручити Виконавчому комітету Гірської сільської ради укласти договір на 

замовлення робіт з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність у Виконавця робіт із землеустрою, який відподає 

вимогам чинного законодавства.  

3. Погоджений проект землеустрою щодо щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність подати на затвердження Гірської сільської ради. 

4.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Гірської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

від _______ 2021 року 

№ _________-VIIІ 

   

 

Сільський голова                                               Роман ДМИТРІВ 

 

 

 



 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар сільської ради                                                Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

В. о. Начальника відділу правового та 

Кадрового забезпечення                                               Євгеній СТЕПАНЕНКО  

 

Начальник фінансового відділу                                   Лілія БАРКОВА  

 

 

Підготував: 

Спеціаліст відділу містобудування  

та архітектури                                                                 Тетяна БІДНЕНКО  

 

 

 


