
  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

3 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня 2020 року             № 4/1 -3-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

Про безоплатне прийняття майна  

Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Києво-Святошинської районної ради Київської області 

у комунальну власність Борщагівської сільської ради,  

зміну засновника, зміну назви та затвердження Статуту  

в новій редакції 

 

 Відповідно до Бюджетного кодексу України ст. 16, 25, 26, 59, 60 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій", Закону України "Про освіту", враховуючи Розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 715-р від 12 червня 2020 року "Про визначення адміністративних 

центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області", 

керуючись рішенням Києво-Святошинської районної ради Київської області від 

05.11.2020 року № 752-49-VII "Про безоплатну передачу майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської 

області закладів культури та спорту, підпорядкованих відділу культури, молоді та 

спорту Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, та 

закладів і установ, підпорядкованих відділу освіти Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації Київської області, у власність органів місцевого 

самоврядування Києво-Святошинського району Київської області або їх 

правонаступників", Наказом Відділу освіти Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації від 11.12.2020 року № 355 "Про створення комісії з безоплатної передачі 

майна закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти", рішенням Бучанської районної 

ради Київської області від 07.12.2020 року № 11-01-VIII "Про початок реорганізації 

Києво-Святошинської районної ради Київської області, Макарівської районної ради 

шляхом приєднання до Бучанської районної ради Київської області", на підставі 

Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 23.12.2020 року № 

238553129, листа Відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

вих. № 1009 від 20.11.2020 року, Борщагівська сільська рада, - 

  

 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст Києво-Святошинського району Київської області у комунальну власність 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області, заклад 

підпорядкований відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

Київської області - Петропавлівсько-Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Києво-Святошинської районної ради Київської області та закріплене за ним майно, 

основні засоби та матеріально-технічну базу, права та зобов'язання відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

2. Доручити Борщагівському сільському голові затвердити Акт приймання-передачі 

майна, основних засобів та матеріально-технічної бази закладу, вказаного в п. 1 даного 

рішення. 

3. Перевести з 01.01.2021 року Петропавлівсько-Борщагівську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

(код ЄДРПОУ 25667231), що розташована за адресою: 08130, Київська область, 

Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 30 - на самостійний 

бухгалтерський облік і надати закладу фінансову автономію. 

4. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та  громадських формувань до відомостей про юридичну особу 

Петропавлівсько-Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Києво-Святошинської районної ради Київської області (код ЄДРПОУ 25667231) 

наступні зміни: 

- виключити із складу засновників Петропавлівсько-Борщагівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної ради Київської області, - 

Києво-Святошинську районну раду Київської області (код ЄДРПОУ 04054748); 

- включити до складу засновників Петропавлівсько-Борщагівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної ради Київської 

області, - Борщагівську сільську раду Бучанського району Київської області (код 

ЄДРПОУ 04362489); 

- назву Петропавлівсько-Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Києво-Святошинської районної ради Київської області змінити на назву 

Петропавлівсько-Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області (код ЄДРПОУ 25667231); 

5. Затвердити Статут Петропавлівсько-Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області в новій 

редакції (додається). 

6. Доручити виконувачу обов'язків директора закладу освіти - Вихованець Оксані 

Опанасівні здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту в порядку 

встановленому законодавством. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 


