
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

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 

 
З метою забезпечення надання адміністративних послуг, створення 

зручних та доступних умов для отримання необхідних громадянам та суб'єктам 
господарювання адміністративних послуг, якості їх надання, відповідно до 
Закону України «Про адміністративні послуги» та керуючись частиною 
четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Гірська сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни 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: 

А) доповнити перелік адміністративних послуг у розділі 10 «СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ» ідентифікатор послуг № 10-31 (№ 00169) «Видача довідки про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», ідентифікатор послуг № 10-32 
(№ 02417) «Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 
особам»; 

Б) доповнити  перелік адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого  комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області розділом 12 «послуги 
Київської обласної державної адміністрації» з наступним переліком послуг: 
ідентифікатор послуг № 12-01 (№ 00199) «Надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування»,                
№ 12-02 (№ 01161) «Видача рішення про передачу у власність, надання у 
постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у 
державній або комунальній власності», № 12-03 (№ 00174) «Видача рішення 
про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності», № 12-04 
(№ 00182) «Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки», № 12-05 01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах 
оренди, № 12-06 (№ 01785) Поновлення договору оренди водних об’єктів,                 
№ 12-07 (№ 00230) Установлення статусу, видача посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених 
категорій). 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  
з  питань дотримання законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 
депутатської етики, регламенту та контролю за виконанням рішень ради. 

 
від 18 серпня  2022 року 
№ 1227-36-VIII 
 
 
Секретар ради                                                                      Людмила ШЕРШЕНЬ         
 
 
 


