
             
                ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

               БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ 
             КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

          Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження передавальних актів 
 

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 
осібпідприємців 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», Розпорядженням голови Гірської сільської ради № 01-04-7 від 
25.01.2021, Гірська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити передавальні акти Ревненської сільської ради (ЄДРПОУ 

05407798) місцезнаходження: вул. Бориспільська, 10, с. Ревне, Бориспільського 
району, Київської області, що ліквідується, шляхом приєднання до Гірської 
сільської ради (ЄДРПОУ 04363647) місцезнаходження: вул. Центральна, 5, с. 
Гора, Бориспільського району, Київської області.  

2. Затвердити передавальні акти Мартусівської сільської ради (ЄДРПОУ 
25897623) місцезнаходження: вул. Бориспільська, 2, с. Мартусівка, 
Бориспільського району, Київської області, що ліквідується, шляхом 
приєднання до Гірської сільської ради (ЄДРПОУ 04363647) місцезнаходження: 
вул. Центральна, 5, с.Гора, Бориспільського району, Київської області  

3. Подати документи державному реєстратору для проведення державної 
реєстрації, щодо припинення юридичних осіб - Ревненської сільської ради, 



Мартусівської сільської ради шляхом приєднання до Гірської сільської ради в 
установленому законом порядку. 

4. Затвердити приймальні акти Ревненської сільської ради (ЄДРПОУ 
05407798) місцезнаходження: вул. Бориспільська,10, с. Ревне, Бориспільського 
району, Київської області. 

5. Затвердити приймальні акти Мартусівської сільської ради (ЄДРПОУ 
25897623) місцезнаходження: вул. Бориспільська, 2, с. Ревне, Бориспільського 
району. 

6. Прийняти у комунальну власність Гірської сільської  ради майно, яке 
вказане у пунктах 4 та 5 цього рішення. 

7. Доручити голові Гірської сільської ради, Роману ДМИТРІВУ, своїм 
розпорядженням здійснити розподіл та передачу в оперативне управляння 
Виконавчому комітету Гірської сільської ради та іншим виконавчим органам 
Гірської сільської ради майно визначене пунктом 4 та 5 цього рішення.     

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 
 
с. Гора 
від 29 січня 2021 року 
№ 227-6-VІІІ       

 
Сільський голова                                                                        Роман ДМИТРІВ 


