
 

 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
 

24 грудня 2021 року                               № ___-8-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

 
Про внесення змін до рішення 7 сесії 
Борщагівської сільської ради від 20.10.2021 року 
№ 3-7-VIII «Про внесення змін до відомостей про 
юридичну особу Комунального некомерційного 
підприємства «СПОРТИВНО- КУЛЬТУРНИЙ 
КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» 
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ»   
 

Розглянувши клопотання директора Комунального некомерційного 
підприємства «СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» 
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, відповідно ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб підприємців та громадських формувань», сільська рада, - 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення 7 сесії Борщагівської сільської ради від 
20.10.2021 року № 3-7-VIII «Про внесення змін до відомостей про юридичну 
особу Комунального некомерційного підприємства «СПОРТИВНО-
КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» виклавши його в 
новій редакції, а саме:. 

«1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань до відомостей про юридичну особу 



 
Комунального некомерційного підприємства «СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ 
КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ наступні зміни: 

1.1. Припинити діяльність Комунального некомерційного підприємства 
«СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» 
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 43864224) шляхом реорганізації в результаті 
перетворення на Комунальну установу «СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ 
КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» Борщагівської сільської ради Бучанського 
району Київської області» (код ЄДРПОУ 43864224). 

1.2. Затвердити найменування юридичної особи - Комунальна установа 
«СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» Борщагівської 
сільської ради Бучанського району Київської області». 

1.3. Затвердити скорочене найменування юридичної особи - КУ «СКК» 
СОФІЇВСЬКИЙ». 

2. Створити комісію з реорганізації (перетворення) Комунального 
некомерційного підприємства «СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС 
«СОФІЇВСЬКИЙ» БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на Комунальну установу «СПОРТИВНО-
КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області» у складі: 
Голова комісії: 
Космачевська О.Л. – керівник Комунального некомерційного підприємства 
«СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» 
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (ІПН 3090522740). 
Члени комісії: 
Прус О.М. – головний бухгалтер відділу планування, бухгалтерського обліку та 
звітності Борщагівської сільської ради; 
Станіславська І.В. – начальник юридичного відділу Борщагівської сільської 
ради; 
Шупик В.М. – член виконавчого комітету Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області.  

3. Встановити строк заявлення кредиторських вимог при реорганізації 
шляхом перетворення вищезазначеного комунального підприємства терміном 
два місяці з часу оприлюднення відповідного оголошення, за адресою: 08131, 
Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, провулок 
ШКІЛЬНИЙ, будинок 5.  

4. Комісії з реорганізації здійснити всі необхідні заходи щодо реорганізації 
шляхом перетворення Комунального некомерційного підприємства 
«СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» 
БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України. 



 
5. Встановити, що Комунальна установа «СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНИЙ 

КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» Борщагівської сільської ради Бучанського 
району Київської області» є правонаступником усіх майнових і немайнових прав 
та обов’язків Комунального некомерційного підприємства «СПОРТИВНО-
КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

6. Затвердити Статут Комунальної установи «СПОРТИВНО-
КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІЇВСЬКИЙ» Борщагівської сільської ради 
Бучанського району Київської області» у новій редакції, згідно  з додатком до 
цього рішення. 

7. Доручити керівнику Комунальної установи здійснити державну 
реєстрацію змін до установчих документів, згідно п. 1 даного рішення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики, гласності, законності, прав 
людини, правопорядку та взаємодії з громадськими формуваннями. 
 

Сільський голова                        Олесь КУДРИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 


