
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 
3 сесія VIIІ скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
 24  грудня 2020 року                   № 10-3-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 
Про затвердження штатних розписів 
комунальних підприємств  Борщагівської 
сільської територіальної громади. 
 

Відповідно до Закону  України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення  повноважень органів 
місцевого самоврядування», керуючись ст. 26, ст. ст. 61-66 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 77 Бюджетного кодексу 
України, згідно абзацу 1 п. 45 постанови Кабінету Міністрів України №228 
вiд 28.02.2002 «Пpо затвердження Порядку складання, рoзгляду, 
затвердження i основних вимог дo виконання кошторисів бюджетних 
установ», розглянувши проєкти штатних розписів комунальних 
підприємств Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області сільська рада, 

 
ВИРІШИЛА : 

 
1. Затвердити штатний розпис комунального підприємства 

«Благоустрій Софіївки» Борщагівської сільської ради Бучанського району 
Київської області з 01 січня 2021 року, що додається (Додаток №1). 

2. Затвердити штатний розпис комунального підприємства «Софія» 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області з 01 
січня 2021 року, що додається (Додаток №2). 

3. Затвердити штатний розпис комунального некомерційного 
підприємства "Спортивно-культурний комплекс "Софіївський" 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області з 01 
січня 2021 року, що додається (Додаток №3). 

4. Затвердити штатний розпис комунального підприємства «Бюро 
державної реєстрації с. Софіївська Борщагівка» Борщагівської сільської 
ради Бучанського району Київської області з 01 січня 2021 року, що 
додається. (Додаток №4). 



5. Затвердити штатний розпис комунального підприємства 
«Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області, з 01 січня 2021 року, що додається  (Додаток №5). 

6. Затвердити штатний розпис комунального підприємства 
«Благоустрій» Борщагівської сільської ради Бучанського району 
Київської області з 01 січня 2021 року, що додається (Додаток №6). 

7. Затвердити штатний розпис комунального підприємства 
«Партнер» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 
області з 01 січня 2021 року, що додається (Додаток №7). 

8. Затвердити штатний розпис комунального підприємства «Бюро 
державної реєстрації с. Петропалівська Борщагівка» Борщагівської 
сільської ради Бучанського району Київської області, з 01 січня 2021 року, 
що додається (Додаток №8). 

9. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та капітального будівництва. 

 
 
 
  Сільський голова                Олесь КУДРИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Підготовано 
Прус: 

 
 
 
 



Додаток №1 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

 
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 

 

 
ШТАТНИЙ РОЗПИС 

Комунального підприємства «Благоустрій Софіївки» 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

 
 

(додається) 
 
 

Додаток №2 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

  
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунального підприємства «Софія» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області. 
 

(додається) 
 
 

 
 
 



Додаток №3 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

 
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 

 

 
ШТАТНИЙ РОЗПИС 

Комунального некомерційного підприємства "Спортивно-
культурний комплекс "Софіївський" Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області.  
 

(додається) 
 
 

Додаток №4 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

 
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунального підприємства «Бюро державної реєстрації с. 

Софіївська Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського 
району Київської області. 

 
(додається) 

 
 
 



Додаток №5 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

 
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації 
Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області». 
 

(додається) 
 
 

Додаток №6 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

 
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунального підприємства «Борщагівка» Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області. 
 

(додається) 
 
 

Додаток №7 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 



від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 
 

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунального підприємства «Благоустрій» Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області 
 

(додається) 
 
 

Додаток №8 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

 
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунального підприємства «Партнер» Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області 
  

(додається) 
 
 

Додаток №9 
до рішення Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області 
від ___ грудня 2020року № ___3-VIII 

 
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Рішенням 3 сесії VIII скликання 



Борщагівської сільської ради 
Бучанського району 
Київської області 
від ____грудня 2020 р. №___3-VIII 
Сільський голова 
_______________________________ Кудрик О.Т. 

 
 

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунального підприємства «Бюро державної реєстрації с. 
Петропалівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області. 
  

(додається) 


