
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 36 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 погодження Меморандуму про співпрацю між Гірською 

сільською радою, Службою автомобільних доріг в Київській області та ТОВ 

«Агрохолдинг МС». 

2) Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Гірської сільської ради. 

3) Про внесення змін до Положення про постійні комісії Гірської 

сільської ради. 

4) Про припинення рішення Гірської сільської ради  № 1126-30-VІІІ від 

24 березня 2022 року «Про надання повноважень Виконавчому комітету 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області». 

5) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради № 8-1-VІІІ від 

17 листопада 2020 року «Про постійні комісії Гірської сільської ради» (зі 

змінами. 

6) Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого  

комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, 

затвердженого рішенням Гірської сільської ради від 23.12.2021  року № 884-27-

VIII. 

7) Про затвердження «Програми профілактики правопорушень та 

забезпечення публічної безпеки та території Гірської об’єднаної територіальної 

громади». 

8) Про внесення змін до бюджету Гірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

9) Про виплату коштів згідно Програми «Турбота». 

10) Про затвердження Регламету Гірської сільської ради в новій 

редакції. 

11) Про преміювання сільського голови. 

12) Про преміювання сільського голови за І та ІІ квартал 2022 року. 

13) Про затвердження звіту про виконання бюджету Гірської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року. 



14) Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території 

населених пунктів Гірської сільської територіальної громади. 

15) Про затвердження структури комунальних закладів освіти на 2022-

2023 навчальний рік. 

16) Про внесення змін до Програми «Турбота». 

17)  Про внесення змін в Програму підтримки учасників БД. 

18) Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення цільове призначення якої змінюється в 

селі Мартусівка Бориспільського району Київської області. 

19) Про припинення права власності на земельну ділянку та укладання 

угоди про передачу права власності на земельну ділянку в комунальну 

власність Гірської сільської територіальної громади. 

20) Про затвердження проєкту землеустрою гр. Дрозд Н.Л. щодо 

відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється в селі Гора 

Бориспільського району Київської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 

від 18 серпня 2022 року 

№  1221-36-VІІІ       

 

 

Секретар ради                                                               Людмила ШЕРШЕНЬ 


