
БУЧАНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ  
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

Рішення  

Про  безоплатну  передачу  майна  (майнових  прав) 
зі  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища  Бородянського  
району  Київської  області, ліквідованого  постановою  Верховної  Ради  
України  від  17.07.2020 р. Ns 807-ІХ  «Про  утворення  та  ліквідацію  

районів», у  комунальну  власність  Ірпінської  міської  територіальної  
громади  Бучанського  району  Київської  області  

(у  особі  Ірпінської  міської  ради) 

Керуючись  пунктом  20 статті  43, статтею  60, підпунктами  1, 3 пункту  6-
2, абзацу  2, 4 пунктом  10 Прикінцевик  та  перекідник  положень  Закону  
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», статтею  78 
Господарського  кодексу  України, статтею  17 Закону  України  
від  15.05.2003 року  N2 755-IV «Про  державну  реестрацію  юридичник  осіб, 
фізичник  осіб  - підприемців  та  громадськик  формувань», з  уракуванням  
приписів  Закону  України  від  17.09.2020 рок  N2 907-ІХ  «Про  внесення  змін  до  
Бюджетного  кодексу  України», виступаючи  як  правонаступник  
Бородянської  районної  ради, районна  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Передати  зі  спільної  власності  територіальник  громад  Бородянського  
району  Київської  області, ліквідованого  постановою  Верковної  Ради  України  
від  17.07.2020 року  N2 807-ІХ  «Про  утворення  та  ліквідацію  районів», у  
комунальну  власність  Ірпінської  міської  територіальної  громади  Бучанського  
району 	Київської 	області, 	у 	особі 	Ірпінської 	міської  
ради  Код  ЕДРПОУ  33800777 місцезнакодження : Україна, 08200, Київська  
обл., місто  Ірпінь, ВУЛИЦЯ  ШЕВЧЕНКА, будинок  2-А, комунальну  
установу: 

КОЗИНЦІВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІ  СТУПЕНІВ  
(КОЗИНЦІВСЬКА  ЗОШ  І-ІІІ  СТУПЕНІВ) Код  ЕДРПОУ  21668819 
місцезнакодження : Україна, 07855, Київська  обл., Бородянський  р-н, село  
Козинці, ВУЛИЦЯ  ШКІЛЬНА, будинок  33-А. 

2. Вивести  Бородянську  районну  раду  Київської  області, код  ЕДРПОУ  
04054808, місцезнакодження : Україна, 07801, Київська  обл., 
Бородянський  р-н, селище  міського  типу  Бородянка, ВУЛИЦЯ  



ЦНТРАЛЬНА, будинок  331, зі  складу  засновників  (учасників) наступник  
юридичник  осіб  (комунальник  підприемств, установ, організацій): 

КОЗИНЦІВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І-ІІ  СТУПНІВ  
(КОЗИНЦІВСЬКА  ЗОШ  І-ІІІ  СТУПЕНЦ  Код  ЕДРПОУ  21668819 
місцезнакодження : Україна, 07855, Київська  обл., Бородянський  р-н, село  
Козинці, ВУЛИЦЯ  ШКІЛЬНА, будинок  33-А. 

3. Уповноваженому  органу  районної  ради  - Комісії  з  реорганізації  
Бородянської  районної  ради  забезпечити  виконання  усік  необкідник  дій, 
пов'язаник  із  передачею  майновик  прав  згідно  з  пунктами  1 та  2 цього  
рішення, Ірпінській  міській  раді, у  тому  числі  надати  оригінали  та  належним  
чином  посвідчені  копії  документів, необкідник  для  державної  реестрації  змін  
до  відомостей  про  об'екти  комунальної  власності  згідно  з  цим  рішенням . 

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  комунальної  власності, паливно-енергетичного  збереження, 
побутового  обслуговування  та  житлово-комунального  господарства . 

Голова 	 Андрій  Нагребельний  

м. Буча  
24 грудня  2020 року  
N2 28-03-VIII 


