
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про погодження звернення до Бориспільської районної ради 
 

Керуючись частиною 5 статті 60, пунктом 10 розділу V «Прикінцеві та 
перехідні  положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пункту 39 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу 
України, враховуючи рішення Гірської сільської ради «Про створення 
Комунального некомерційного підприємства «Гірський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області», від 20 березня 2021 року № 302-10-VІІІ, Гірська сільська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати та погодити текст звернення Гірського сільського голови, 
Дмитрів Романа Миколайовича, до Бориспільської районної ради, щодо передачі 
майна з спільної сумісної власності територіальних громад Бориспільського 
району в комунальну власність об’єднаної територіальної громади Гірської 
сільської ради. (додаток 1).   

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 
 
від 14 квітня 2021 року 
№ 337-12-VІІІ   
 

Сільський голова                                                                Роман ДМИТРІВ  

  
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          Додаток 1 

                                                                                 до рішення Гірської сільської ради 
                                                                            № 337-12-VІІІ від 14 квітня 2021 року  

 
Звернення. 

На території територіальної громади Гірської сільської ради, що включає  в 
себе села Гора, Мартусівка, Ревне та Затишне медичні послуги надаються 
комунальним некомерційним підприємством Бориспільської районної ради 
Київської області «Бориспільський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» засновником, якої є Бориспільська районна рада, а органом управління 
виступає Вороньківська сільська рада. 

 З метою забезпечення потреб населення громади Гірської сільської ради у 
первинній медичній (медикосанітарній) допомозі, Гірською сільською радою 20 
березня 2021 року було прийнято рішення «Про створення Комунального 
некомерційного підприємства «Гірський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області» 
(копія додається). 

Враховуючи вище зазначене та діючі норми законодавства України, щодо 
спільної власності територіальних громад, необхідності забезпечення належного 
функціонування та фінансування закладів охорони здоров’я на території 
територіальної громади Гірської сільської ради, просимо Вас передати з спільної 
власності територіальних громад Бориспільського району в комунальну власність 
територіальної громади Гірської сільської ради майно, зокрема медичне 
обладнання, що використовується для задоволення потреб територіальної громади 
Гірської сільської ради у сфері охорони здоров’я на території громади. 

  Заздалегідь вдячні за розуміння та співпрацю. 
Додаток: 
- копія рішення  Гірської сільської ради від 20 березня 2021 року № 302-10-

VІІІ на 1-му арк. 
 
З повагою, 
сільський голова                                                                         Роман Дмитрів  


