
  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

4 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

12 лютого 2021 року        № 15-4-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

 

Про безоплатне прийняття майна  

із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Києво-Святошинського району Київської області у комунальну власність 

Борщагівської сільської територіальної громади в особі Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області, а саме  

комунальної установи  "Києво-Святошинський районний трудовий архів" 

Києво-Святошинської районної ради Київської області, зміну засновника, 

зміну назви та затвердження Положення та Програми в новій редакції  

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, 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", 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 Бучанської районної ради Київської 

області від 25.01.2021 року № 45-04-2021 "Про безоплатну передачу майна 

(майнових прав) із спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Києво-Святошинського району Київської області, ліквідованого постановою 

Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ «Про утворення та 

ліквідацію районів», у комунальну власність Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області (у особі 

Борщагівської сільської ради)", листа Комісії з реорганізації Києво-

Святошинського районної ради та Макарівської районної ради за вих.№16 від 

22.12.2020 року, сільська рада, - 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

міст Києво-Святошинського району Київської області, ліквідованого 

постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів», у комунальну власність Борщагівської 



територіальної громади Бучанського району Київської області, комунальну 

установу «Києво-Святошинський районний трудовий архів» Києво-

Святошинської районної ради Київської області» та закріплене за нею майно, 

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

до вимог чинного законодавства України. 

2. Доручити Борщагівському сільському голові затвердити та підписати Акт 

приймання-передачі майна, основних засобів та матеріально-технічної бази 

установи, вказаної в п. 1 даного рішення. 

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань до відомостей про юридичну особу 

комунальну установу «Києво-Святошинський районний трудовий архів» 

Києво-Святошинської районної ради Київської області» (код ЄДРПОУ 

36578044) наступні зміни: 

- виключити із складу засновників комунальної установи «Києво-

Святошинський районний трудовий архів» Києво-Святошинської районної 

ради Київської області», - Києво-Святошинську районну раду Київської 

області (код ЄДРПОУ 04054748); 

- включити до складу засновників комунальної установи «Києво-

Святошинський районний трудовий архів» Києво-Святошинської районної 

ради Київської області», - Борщагівську сільську раду Бучанського району 

Київської області (код ЄДРПОУ 04362489); 

- назву комунальної установи «Києво-Святошинський районний трудовий 

архів» Києво-Святошинської районної ради Київської області» змінити на 

нову назву «Об’єднаний Трудовий архів сіл, селищ, міст Бучанського району» 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (код 

ЄДРПОУ 36578044); 

4. Затвердити Положення про комунальну установу «Об’єднаний Трудовий архів 

сіл, селищ, міст Бучанського району» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області (додаток 1). 

5. Затвердити Програму комунальної установи «Об’єднаний Трудовий архів сіл, 

селищ, міст Бучанського району» Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області (додаток 2). 

6. Доручити генеральному директору комунальної установи, вказаної в п. 1 

даного рішення – Шевченко Світлані Іванівні здійснити всі необхідні дії 

пов’язані з державною реєстрацією змін відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, а саме нової редакції Положення та 

зміни складу засновників в порядку встановленому законодавством. 

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

соціально-гуманітарних питань. 

 

  

  Сільський голова                                                                       Олесь КУДРИК 

  

 
Підготовано: О. Прус 

Погоджено: І. Станіславська 


