
                                   

 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про безоплатне прийняття державного майна, що перебуває на балансі 

Державної установи «Бориспільська виправна колонія (№119)» у 

комунальну власність Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району, Київської області для забезпечення 

водовідведення стічних вод з території промислових та житлових будівель 

села Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району, 

Київської області 

 

Керуючись ст. 26, п. 20 ч. 4 ст. 42, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2022 № 755-р, Наказом Міністерства Юстиції України від 

2348/7 від 03.10.2022, з метою отримання державного майна у комунальну 

власність для забезпечення послугою водовідведення села Мартусівка, Гірська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Безоплатно прийняти з державної власності майно, що перебуває на 

балансі Державної установи «Бориспільська виправна колонія (№119)», а саме 

частину каналізації із самопливом (інвентарний номер 10300037), протяжністю 

765 погонних метрів по вул. Бориспільській, 1 у с. Мартусівка Бориспільського 

району Київської області, в комунальну власність Гірської сільської 

територіальної громади Бориспільського району, Київської області та на баланс 

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської 

області для забезпечення водовідведення стічних вод з території промислових та 

житлових будівель села Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського 

району, Київської області із зобов’язанням використовувати її за цільовим 

призначенням і не відчужувати у приватну власність.  

2. Включити до складу комісії по безоплатному прийняттю у комунальну 

власність державного майна представників згідно Додатку 1. 

3. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району, Київської області використовувати зазначене майно 

виключно за цільовим призначенням та не відчужувати його у приватну 

власність. 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської 

області 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 

транспорту, енергозбереження та благоустрою.  

 

 

с. Гора  

від ___ _______ 2022 року 

№ _______-VIIІ 

   

 

 

 

Сільський голова                                 Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення Гірської сільської ради 

“____” _________ 2022 р. № ______________-VIIІ 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВНИКИ 

до СКЛАДУ КОМІСІЇ 

 

по безоплатному прийняттю державного майна від Державної установи 

«Бориспільська виправна колонія (№119)» у комунальну власність 

Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, 

Київської області 

 

 

Голова комісії:  

Счастливий Максим Анатолійович Заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Гірської сільської ради 

Члени комісії:  

Жила Вячеслав Олександрович Начальник Управління житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського 

району, Київської області 

Паршенко Наталія Василівна Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний 

бухгалтер Управління житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Гірської 

сільської ради Бориспільського 

району, Київської області 

Святенко Сергій Миколайович перший заступник начальника 

установи - заступник начальника 

установи з нагляду і безпеки, охорони 

та оперативної роботи державної 

установи «Бориспільська виправна 

колонія (№119)», підполковник 

внутрішньої служби 

Сопін Сергій Володимирович 

 

заступник начальника установи з 

інтендантського та комунально-

побутового забезпечення - начальник 

відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

державної установи «Бориспільська 

виправна колонія (№119)», 

підполковник внутрішньої служби 



Кінкурогова Катерина Олексіївна 

 

головний бухгалтер - начальник 

відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку державної 

установи «Бориспільська виправна 

колонія (№119)», майор внутрішньої 

служби 

Матвієнко Олександр Григорович 

 

помічник начальника установи 

(з питань залучення засуджених до 

праці та трудової адаптації) 

державної установи «Бориспільська 

виправна колонія (No 119)», 

підполковник внутрішньої служби 

 

 

Секретар сільської ради                Людмила ШЕРШЕНЬ 

 


