
  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

4 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
12 лютого 2021 року        № 43-4-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

Про прийняття безоплатно до комунальної власності Борщагівської 

сільської територіальної громади Комунального підприємства«Бюро 

технічної інвентаризації Києво – Святошинської районної ради Київської 

області» та закріплене за ним майно, основні засоби та матеріально-

технічну базу, права та зобов'язання 

 

    Відповідно до Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України,   

ст.ст. 16, 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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 Києво-

Святошинської районної ради Київської області VII скликання №764-49-VII від 

05.11.2020 «Про вихід із складу засновників Комунального підприємства «Бюро 

технічної інвентаризації Києво – Святошинської районної ради Київської області» 

та безоплатну передачу його майнових прав до комунальної власності Софіївсько- 

Борщагівської сільської ради Києво – Святошинського району Київської області», 

враховуючи рішення 2 сесії   Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області VIIІ скликання  від 10.12.2020р. №21-2-VIIІ «Про надання згоди 

на вступ до складу учасників Комунального підприємства «Бюро технічної 

інвентаризації Києво – Святошинської районної ради Київської області,  

обговоривши проект рішення,  на підставі листа КП «Бюро технічної 

інвентаризації Києво – Святошинської районної ради Київської області» від 

10.02.2021р. вх.№391/1-11, сільська рада, -  

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Борщагівської 

сільської ради  Бучанського району Київської області юридичну особу -   

Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації Києво – Святошинської 

районної ради Київської області»  (код ЄДРПОУ 35040707) корпоративні права, 



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

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2. Затвердити комісію з приймання-передачі корпоративних прав, 

майна, основних засобів, матеріально-технічної бази, прав та зобов’язань 

Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво – 

Святошинської районної ради Київської області»  (код ЄДРПОУ 35040707) у 

складі (далі – комісія):  

 

1) Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

влади по напрямку житлово – комунального господарства та екології 

Борщагівської сільської ради; 

2) Головний бухгалтер Борщагівської сільської ради; 

3) Головний спеціаліст юридичного відділу Борщагівської сільської 

ради; 

4) Генеральний директор КП «Бюро технічної інвентаризації Києво – 

Святошинської районної ради Київської області»; 

5) Заступник генерального директора КП «Бюро технічної 

інвентаризації Києво – Святошинської районної ради Київської області»; 

6) Головний бухгалтер КП «Бюро технічної інвентаризації Києво – 

Святошинської районної ради Київської області»; 

7) Головний інженер КП «Бюро технічної інвентаризації Києво – 

Святошинської районної ради Київської області»; 

8) Інженер з інвентаризації нерухомого майна І категорії КП «Бюро 

технічної інвентаризації Києво – Святошинської районної ради Київської 

області»; 

9) Голова ліквідаційної комісії Києво-Святошинської районної ради 

Київської області. 

 

3. За результатами роботи  комісії скласти Акт  приймання – передачі та 

надати його для затвердження сільському голові Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області. 

 

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

підприємців та громадських формувань до відомостей про юридичну особу 

Комунальне підприємство  «Бюро технічної інвентаризації Києво-

Святошинської районної ради Київської області» (код ЄДРПОУ 35040707) 

наступні зміни: 

 

- включити до складу засновників Комунального підприємства  «Бюро 

технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» 

(код ЄДРПОУ 35040707) - Борщагівську сільську раду Бучанського району 

Київської області (код ЄДРПОУ 04362489); 

- назву Комунального підприємства  «Бюро технічної інвентаризації 

Києво-Святошинської районної ради Київської області» змінити на нову назву 

Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області» (код ЄДРПОУ 35040707); 



5. Доручити керівнику  комунального підприємства, вказаної в п. 1 

даного рішення 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. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та капітального будівництва та на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів влади по напрямку житлово – 

комунального господарства та екології. 

                   
 

 

 

Сільський голова                                                                              Олесь КУДРИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено:  Коркін П. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


