
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Бучанського району Київської області  
2 сесія VIIІ скликання  

Р І Ш Е Н Н Я  

10 грудня  2020 року             № 1-2-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

Про порядок денний пленарного засідання  

2 сесії Борщагівської сільської ради  

VIIІ скликання 

Розглянувши запропонований Борщагівським сільським головою відповідно 

до вимог п.8 ч. 4 ст. 42, ст. 26, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” проект порядку денного пленарного засідання сесії, керуючись п. 6 ст. 16 

Регламенту Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання 2 позачергової сесії VIIІ 

скликання Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області з 

наступними питаннями: 

1. Про утворення Секретаріату другої позачергової сесії Борщагівської 
сільської ради VIII скликання та затвердження його персонального складу. 

2. Про утворення постійно діючої лічильної комісії Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області VIII скликання та затвердження її 
персонального складу. Про затвердження зразку бюлетеня для таємного голосування 
щодо обрання секретаря Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області VIII скликання. 

3. Про обрання секретаря Борщагівської сільської ради Бучанського 
району Київської області VIII скликання. 

4. Про затвердження Регламенту Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області VIII скликання. 

5. Про реорганізацію Софіївсько-Борщагівської сільської ради шляхом 
приєднання до Борщагівської сільської ради. 

6. Про внесення змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо перейменування 
органу місцевого самоврядування Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради 
Києво-Святошинського району Київської області у Борщагівську сільську раду 
Бучанського району Київської області. 

7. Про затвердження Положення про постійні комісії Борщагівської 
сільської ради Бучанського району Київської області VIII скликання. 

8. Про утворення постійних комісій Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області VIII скликання, визначення їх кількісного та 
персонального складу. 



9. Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності 
апарату та виконавчих органів Борщагівської сільської ради Бучанського району 
Київської області VIII скликання. 

10. Про розподіл обов’язків між сільським головою, секретарем сільської 
ради, заступниками сільського голови та керуючим справами (секретарем) 
виконавчого комітету. 

11. Про затвердження на посади заступників Борщагівського сільського 
голови. 

12. Про затвердження Положення про старосту в Борщагівській сільській 
територіальній громаді. 

13. Про затвердження на посаду старости села Софіївська Борщагівка 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області VIII скликання. 

14. Про закріплення депутатів Борщагівської сільської ради  Бучанського 
району Київської області VIII скликання за виборчими округами в межах 
Борщагівської сільської територіальної громади. 

15. Про утворення виконавчого комітету Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області VIII скликання, визначення його чисельності та 
формули представництва, затвердження персонального складу. 

16. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря)  
виконавчого комітету Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області VIII скликання. 

17. Про затвердження Регламенту Виконавчого комітету Борщагівської 
сільської ради Бучанського району Київської області VIII скликання. 

18. Про створення Управління фінансів Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області, затвердження його структури, штатної 
чисельності та Положення про управління фінансів Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області.  

19. Про створення Відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської 
сільської ради Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, 
затвердження його структури, штатної чисельності та затвердження Положення про 
відділ. 

20. Про зупинення проведення публічних закупівель Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради до проведення аудиторської перевірки діяльності за 
період 2018-2020 роки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради та її 
виконавчого комітету, комунальних підприємств Петропавлівсько-Борщагівської 
сільської ради та утворення комісії з питань інвентаризації активів, майна, 
зобов’язань, об’єктів комунальної власності та документів Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та 
затвердження її персонального складу. 

21. Про надання згоди на вступ до складу учасників Комунального 
підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради 
Київської області» та створення Комісії з питання прийому передачі корпоративних 
прав та майна. 

22. Про реорганізації Комунальних підприємств заснованих Софіївсько-
Борщагівською та Петропавлівсько-Борщагівською сільськими радами та їх 
виконавчими комітетами. 

23. Про внесення змін до рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради 
від 24 грудня 2019 року №70 « Про сільський бюджет на 2020 рік». 

24. Різне. 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК  


