
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 39 сесії Гірської сільської 

ради VІІІ скликання за основу  

 

Відповідно до ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», Гірська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити порядок денний: 

1) Про внесення змін до чисельності та персонального складу 

виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

2) Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради  від 21.01.2021 

№ 175-6-VІІІ «Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Гірської 

сільської ради». 

3) Про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2022 

року. 

4) Про виплату коштів згідно Програми соціальної підтримки учасників 

бойових дій громадян, які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на 

території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

5) Про затвердження Програму профілактики і запобігання поширенню 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення Гірської 

сільської територіальної громади на 2022 – 2025 роки. 

6) Про затвердження Програми та Порядку відшкодування 

компенсаційних  виплат за надані пільги з телекомунікаційних послуг 

пільговим категоріям населення по Гірській сільській раді на 2023-2025 роки. 

7) Про затвердження Порядку про надання транспортних соціальних 

послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату Комунальним закладом «Ревненське 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування 

та надання соціальних послуг». 

8) Про затвердження Положення про взяття на облік, передачу в 

комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини Гірської 

сільської територіальної громади. 

9) Про затвердження актів приймання-передачі. 

10) Про затвердження акту щодо безоплатного прийняття державного 

майна, що перебуває на балансі Державної установи «Бориспільська виправна 

колонія (№119)» у комунальну власність Гірської сільської територіальної 

громади Бориспільського району, Київської області для забезпечення 



водовідведення стічних вод з території промислових та житлових будівель села 

Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області. 

11) Про затвердження рішення виконавчого комітету № 206 від 

02.11.2022 «Про внесення змін до бюджету Гірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік». 

12) Про внесення змін до постійних комісій Гірської сільської ради. 

13) Про внесення змін до бюджету Гірської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

14) Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки що перебуває у власності гр. Швеця Віктора 

Анатолійовича. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 

від 17 листопада 2022 року 

№  1270-39-VІІІ       

 

 

Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ 


