
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 33 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 затвердження рішення виконавчого комітету Гірської сільської 

ради «Про перерахування коштів КП «Горянин» Гірській сільській раді на 

поповнення статутного фонду» від 23.05.2022 № 100. 

2) Про поповнення статутного фонду КП «Горянин Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області. 

3) Про встановлення місцевих податків та зборів на 2023 рік. 

4) Про затвердження актів списання по Управлінню гуманітарного 

розвитку. 

5) Про затвердження акту приймання-передачі. 

6) Про затвердження актів списання по Виконавчому комітету. 

7) Про затвердження Програми проходження медичної комісії. 

8) Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури, спорту 

та патріотичного виховання. 

9) Про виплату коштів згідно Програми «Турбота». 

10) Про виплату згідно Програми «Добробут» 

11) Про виплату згідно Програми підтримки учасників УБД 

12) Про замовлення проєктно-кошторисної документації на 

«Капітальний ремонт укриття в підвальному приміщенні Ревненського ЗДО 

«Барвінок» по вул. Квартальна, 25 в с. Ревне Бориспільського району Київської 

області. 

13) Про внесення змін до бюджету Гірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

14) Про списання з балансу багатоквартирних житлових будинків та 

гуртожитків. 

15) Про затвердження адміністративних послуг відділом ЦНАП. 

16) Про безоплатну передачу у власність ПрАТ «ДТЕК Київські 

регіональні електромережі» енергетичних об’єктів, що перебувають в 

комунальній власності Гірської сільської ради. 

17) Про присвоєння назви вулиці в с. Мартусівка Бориспільського 

району Київської області. 



18) Про передачу в строкове платне користування земельних ділянок 

комунальної власності сільськогосподарського призначення на території 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

19) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради «Про 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності Гірської сільської ради, 

що підлягають приватизації в 2021 році та проведення приватизації» від 22 

квітня 2021 року № 345-13-VІІІ 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 

від 23 червня 2022 року 

№  1151-33-VІІІ       

 

 

Секретар ради                                                             Людмила ШЕРШЕНЬ 


