
  

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

4 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 

12 лютого 2021 року               № 42-4-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

 

«Про передачу функцій з регулювання 

діяльності у сфері розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території 

Борщагівської територіальної громади  

з КП «Софія» Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської 

області на КП «Партнер» 
 

 З метою врегулювання і впорядкування взаємовідносин, що виникають у 

зв’язку з розміщенням об’єктів зовнішньої реклами на території Борщагівської 

сільської територіальної громади та створення сприятливих умов для суб’єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території 

Борщагівської сільської ради, враховуючи рішення Борщагівської сільської ради від 

10.12.2020 року № 5-2-VIII «Про реорганізацію Софіївсько-Борщагівської сільської 

ради шляхом приєднання до Борщагівської сільської ради», рішення Софіївсько-

Борщагівської сільської ради від 11 серпня 2016 року № 46 «Про регулювання 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами у с. Софіївська Борщагівка у новій 

редакції», керуючись Законами України «Про рекламу», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003  № 2067 (зі 

змінами), сільська рада, - 
  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати функції з регулювання діяльності у сфері розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами на території Борщагівської сільської територіальної громади з 

Комунального підприємства «Софія» (ідентифікаційний код – 32611763) на 

Комунальне підприємство «Партнер» (ідентифікаційний код – 40292106).   

2. Зобов’язати директора Комунального підприємства «Софія» передати, а 

директора Комунального підприємства «Партнер» прийняти усю документацію 

(журнали, заяви з додатками, фотокартки, макети, ескізи, договори тощо) та 

інформаційні бази даних щодо розміщення об'єктів зовнішньої реклами в селі 

 



Софіївська Борщагівка та підписати Акт прийому-передачі. 

3. Зобов’язати директора Комунального підприємства «Партнер» внести 

відповідні зміни до діючих договорів про надання у тимчасове користування місць 

для розміщення рекламних засобів, які були укладені Комунальним підприємством 

«Софія». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади по напрямку житлово-

комунального господарства та екології. 
 

 

 

 
 

Сільський голова           Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготовлено: Кальов С. 

 

Погоджено:Станіславська І. 


