
   

 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

 

Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області від 20 березня 2021 

року № 299-10-VIII «Про затвердження Положення про відділ 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області» 

           
 Відповідно до статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Закону України «Про архітектурну діяльність», з метою  приведення у 

відповідність Положення про відділ містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

затверджене рішенням Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області від 20 березня 2021 року № 299-10-VIII, Гірська сільська рада   
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в пункт 3.1.8. Положення про відділ містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області затверджене рішення Гірської сільської ради від 20 

березня 2021 року № 299-10-VIII, а саме: слова «Кабінетом Міністрів України» 

замінити словами: «Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», та викласти у такій редакції: «3.1.8. Надає містобудівні умови та 

обмеження, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового 

будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 
благоустрою територій у порядку, встановленому Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 
2. Внести зміни в пункт 4.1.1. Положення про відділ містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області затверджене рішення Гірської сільської ради від 20 

березня 2021 року № 299-10-VIII, а саме: доповнити словами «видає накази у 

межах повноважень», та викласти у такій редакції: «4.1.1. Очолює відділ, 

здійснює керівництво його діяльності, видає накази у межах повноважень, 

представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, 

установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених законом на відділ завдань;». 



3. Залишити без змін та вважати чинними всі інші пункти рішення Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області від 20 березня 2021 

року № 299-10-VIII «Про затвердження Положення про відділ містобудування 
та архітектури виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області». 

4. Затвердити Положення про відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області зі змінами згідно п.1, п.2 цього рішення, в новій редакції. 

5. Ввести в дію Положення, затверджене даним рішенням з дня 

оприлюднення на офіційному сайті Гірської сільської ради. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 
 

від _______ 2022 року 

№ _________-VIIІ 

   

 

 

 

 

 

   

 

Сільський голова                                                                   Роман ДМИТРІВ 

 


