
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про передачу майна Гірської сільської ради в оперативне управління та 
затвердження розподільчого балансу 

 
Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, статей 26, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 
фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради, 
Гірська сільська рада,  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати право та доручити голові Гірської сільської ради, Роману 
ДМИТРІВУ, своїм розпорядженням здійснити розподіл та передачу в оперативне 
управляння та на баланс Виконавчого комітету Гірської сільської ради та її 
виконавчих органів (управління, відділи, служби) рухоме, нерухоме та інше 
індивідуально визначене майно, що перебуває у комунальній власності та на 
балансі Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області. 

2. Затвердити розподільчий баланс Гірської сільської ради, реорганізованої, 
як розпорядника бюджетних коштів шляхом виділу юридичних осіб: Виконавчого 
комітету Гірської сільської ради, Управління житлово-комунального господарства 
та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області, Управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області, Фінансового відділу виконавчого 
комітету Гірської сільської ради згідно додатків. 

3. Наділити повноваженнями орендодавця Виконавчий комітет Гірської 
сільської ради, Управління житлово-комунального господарства та капітального 
будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області, щодо переданого їм в оперативне управління нерухомого та 
іншого окремо індивідуально визначеного майна. 

4. Надати право керівникам відповідних виконавчих органів визначених 
пунктом 2 даного рішення, без додаткового погодження з Гірською сільською 



радою вносити зміни до договорів оренди в частині, що стосується заміни 
орендодавця, та реквізитів сторін, всі інші істотні умови договорів приймаються за 
окремим рішенням Гірської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань дотримання законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 
депутатської етики, регламенту та контролю за виконанням рішень ради. 
 
від 26 лютого 2021 року 
№ 274-9-VІІІ 
 
Сільський голова                                                                Роман ДМИТРІВ  
   


