
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про внесення змін до Рішення Гірської сільської ради №14-1-VІІІ від 17 
листопада 2020 року «Про початок реорганізації Мартусівської сільської 

ради та Ревненської сільської ради шляхом приєднання до Гірської 
сільської ради»   

 
Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність України» ч. 4 ст. 31 Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової 
звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
28.02.2000 року № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та 
зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 
02.09.2014 року № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу ХІV Правил організації діловодства та 
архітектурного збереження документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 
Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5 на підставі 
рішення Гірської сільської ради від 17 листопада 2020 року № 2-1-VІІІ «Про 
початок повноважень депутатів Гірської сільської ради», Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Рішення Гірської сільської ради №14-1-VІІІ від 17 

листопада 2020 року «Про початок реорганізації Мартусівської сільської ради 
та Ревненської сільської ради шляхом приєднання до Гірської сільської ради». 

1.1. пункт 5 Рішення викласти в такій редакції:  
«5. Утворити Комісію з реорганізації Мартусівської сільської ради: 

1) Голова комісії: Косовець Василь Іванович (2265015072) – спеціаліст ІІ 
категорії Мартусівської сільської ради; 

2) Заступник голови комісії: Баркова Лілія Василівна (2599912325) - 
головний бухгалтер Гірської сільської ради; 

3) Член комісії: Степаненко Євгеній Миколайович (2934608936) - 
начальник юридичного відділу Гірської сільської ради; 



4) Член комісії: Пінчук Оксана Марківна (2780105421) – головний 
бухгалтер Мартусівської сільської ради;». 

1.2. Доповнити Рішення пунктом 5-1: 
«5-1. Утворити Комісію з реорганізації Ревненської сільської ради: 
1) Голова комісії: Зубань Тарас Петрович (2773912854) – спеціаліст 

Ревненської; 
2) Заступник голови комісії: Баркова Лілія Василівна (2599912325) - 

головний бухгалтер Гірської сільської ради; 
3) Член комісії: Степаненко Євгеній Миколайович (2934608936) - 

начальник юридичного відділу Гірської сільської ради; 
4) Член комісії: Бідненко Наталія Миколаївна (2992013580) – головний 

бухгалтер Ревненської сільської ради.» 
1.3. Пункт 17 Рішення викласти в такій редакції: 
«17. Головам Комісій з реорганізації Косовцю Василю Івановичу та Зубань 

Тарасу Петровичу забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених 
Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Гірську 
сільську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.» 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Гірського 
сільського голову.   

 
 
с. Гора 
від 04 грудня 2020 року 
№ 78-1-VІІІ       
 
 
Гірський сільський голова                                                       Р.М.Дмитрів 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


