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БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Бучанського району Київської області  

2 сесія VIIІ скликання  

РІШЕННЯ 

10 грудня 2020 року        № 5-2-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

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

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 8-3 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. ст. 104, 105, 107 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової 
звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28.02.2000 р. №419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів 
та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 02.09.2014 р. №879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 
18.06.2015 р. №1000/5, враховуючи оголошене на першому пленарному 
засідання Борщагівської сільської ради рішення Борщагівської сільської 
територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області 
про підсумки перших виборів, обрання та реєстрацію депутатів від 
територіальних громад, що приєдналася, обраних на виборах до 
Борщагівської сільської ради, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати Софіївсько-Борщагівську сільську раду Києво-
Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 04362131), 
місцезнаходження: провул. Шкільний, 5, с. Софіївська Борщагівка, 
Бучанського району, Київської області, шляхом приєднання до 
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Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (код 
ЄДРПОУ 04362489), місцезнаходження: вул. Ярослава Мудрого, 1-а, 
с. Петропалівська Борщагівка, Бучанського району, Київської області. 

2. Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської 
області є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Софіївсько-
Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської 
області. 

3. Утворити Комісію з питань реорганізації Софіївсько-
Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської 
області у складі: 

1) Голова комісії – Костенко Вадим Петрович, староста села 
Софіївська Борщагівка; 

2) Заступник голови комісії: - Прус Ольга Михайлівна, головний 
бухгалтер Софіївсько-Борщагівської сільської ради; 

3) Член комісії – Вакуленко Вікторія Леонідівна, юрист 
Софіївсько-Борщагівської сільської ради. 

4. Надати право першого підпису Голові Комісії з питань 
реорганізації Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району Київської області - Костенко Вадиму Петровичу, 
а також право другого першого підпису заступнику голови комісії - Прус 
Ользі Михайлівні. 

5. Покласти на Комісію з реорганізації Софіївсько-Борщагівської 
сільської ради Києво-Святошинського району Київської області 
повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, 
активів, грошових коштів та розрахунків Софіївсько-Борщагівської 
сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з 
перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження 
станом на 10.12.2020 р. 

6. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально 
відповідальних осіб Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-
Святошинського району Київської області. 

7. Комісії визначеній в п. 3 цього Рішення скласти 
інвентаризаційно-передавальний акт та надати його на затвердження 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

8. Контроль за виконанням рішення залишити за Борщагівським 
сільським головою. 

 
 
 

Сільський голова                      Олесь КУДРИК 
 


