
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження порядку денного засідання 41 сесії Гірської сільської 

ради VІІІ скликання в цілому  

 

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

Україні», Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити порядок денний: 

1) 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. 

2) Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення «Турбота» території Гірської сільської ради на 

2021-2025 роки. 

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

року. 

4) Про затвердження бюджету Гірської сільської територіальної громади 

на 2023 рік. 

5) Про преміювання сільського голови Гірської сільської ради. 

6) Про деякі питання оплати праці працівників установ, що 

фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету Гірської сільської ради, її 

виконавчого комітету та виконавчих органів.  

7) Про затвердження лімітів споживання води та енергоносіїв 

бюджетними організаціями Гірської сільської ради, її виконавчого комітету та 

виконавчих органів на 2023 рік. 

8) Про  затвердження ліміту витрат пального на службові автомобілі 

Гірської сільської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів у 2023 

році. 

9) Про затвердження рішень виконавчого комітету (№ 252 від 09.12.2022 

та № 256 від 13.12.2022 «Про внесення змін до бюджету Гірської сільської 

територіальної громади на 2022 рік»; № 255 від 13.12.2022 «Про безоплатну 

передачу комунального майна Гірської сільської територіальної громади в 

умовах правового режиму воєнного стану». 

10) Про затвердження актів приймання-передачі. 

11) Про внесення змін до Програм Гірської сільської ради. 

12) Про внесення змін в рішення Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області від 20 березня 2021 року № 299-10-

VІІІ «Про затвердження Положення  про відділ містобудування  та архітектури 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області». 



13) Про затвердження  Порядку проведення  електронних консультацій з 

громадськістю та опитувань у Гірській сільській територіальній громаді 

Бориспільського району Київської області.  

14) Про погодження Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю 

щодо реалізацію програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та 

участі громади» (EGAP) між Гірською сільською радою та Міжнародною 

благодійною організацією «Фонд Східна Європа». 

15) Про затвердження Порядку проведення електронних консультацій з 

громадськістю та опитувань жителів населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади Бориспільського району Київської області в умовах дії 

воєнного стану. 

16) Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік. 

17) Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які 

надаються Комунальним закладом «Ревненське відділення стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних 

послуг» Гірської сільської ради  Бориспільського району Київської області на 

2023 рік. 

18) Про створення комісії та затвердження Положення про комісію по 

розв’язанню питань щодо звільнення окремих категорій осіб від плати за 

соціальні послуги які будуть надаватися Комунальним закладом «Ревненське 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування 

та надання соціальних послуг» Гірської сільської ради. 

19) Про надання дозволу на корегування проєктів. 

20) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель комунальної власності Гірської сільської 

ради для іншого історико-культурного призначення по вулиці Шкільна в селі 

Мартусівка. 

21) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель комунальної власності Гірської сільської 

ради під існуючим кладовищем по вулиці Котляревського в селі Мартусівка. 

22) Про затвердження Положень про місцеву пожежну охорону 

виконавчого комітету Гірської сільської ради та муніципальну охорону 

виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

23) Про внесення змін до складу постійних комісій Гірської сільської 

ради VІІІ скликання. 

24) Про затвердження вартості харчування у комунальних закладах на 

2023 рік. 

25) Про надання дозволу на укладання договору оренди автомобіля 

26) Про встановлення лімітів залишку готівки в касі виконавчого 

комітету Гірської сільської ради.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря Гірської 

сільської ради.  

 

від 20 грудня 2022 року 

№  1298-41-VІІІ       

Сільський голова                                                                        Роман ДМИТРІВ 


