
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про погодження  звернення до Бориспільської міської ради 
 

З метою забезпечення прав громадян на охорону здоров’я, належного 
забезпечення медичним обслуговуванням мешканців об’єднаної територіальної 
громади Гірської сільської ради, керуючись статтею 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Гірська сільська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати та погодити текст звернення Гірського сільського голови, 
Дмитрів Романа Миколайовича, до Бориспільської міської ради, щодо розгляду 
питання про співпрацю у сфері охорони здоров’я (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 
№ 338-12-VІІІ   
 

Сільський голова                                                              Роман ДМИТРІВ  

  
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          Додаток 1 

                                                                                 до рішення Гірської сільської ради 
                                                                             № 338-12-VІІІ від 14 квітня 2021 року  

 
 

Шановний Володимире Костянтиновиче! 
 

Гірська сільська рада з метою покращення надання медичних послуг та 
оптимізації використання місцевих бюджетів звертається до Вас з пропозицією, 
щодо співпраці між нашими територіальними громадами у сфері охорони 
здоров’я, а саме можливість отримання медичного обслуговування населення 
територіальної громади Гірської сільської ради  на базі КНП «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
МЦПМСД». 

Для здійснення реалізації нашої співпраці пропонуємо розглянути наступні 
варіанти. 

Перший – це співробітництво між нашими територіальними громадами у 
відповідності до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» з 
укладанням відповідного договору про спільне фінансування (утримання) 
підприємства комунальної форми власності (КНП «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
МЦПМСД»). 

Другий варіант, відповідно до частини 1 статті 93 Бюджетного кодексу 
України, передача коштів Гірською сільською радою на здійснення окремих 
видатків місцевих бюджетів Бориспільській міській раді у вигляді міжбюджетного 
трансферту, у зв’язку з відсутністю на території територіальної громади Гірської 
сільської ради, суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують 
надання основних публічних послуг у сфері охорони здоров’я. 

Враховуючи актуальність питання та з метою забезпечення конституційних 
прав громадян, просимо Вас винести дане питання на розгляд найближчого 
пленарного засідання Бориспільської міської ради та про прийняте рішення 
повідомити Гірську сільську раду. 

Заздалегідь вдячні за розуміння та співпрацю. 
 

З повагою, 
сільський голова                                                                   Роман ДМИТРІВ  


