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VII СК.ТІІ3КАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  реформування  друкованого  засобу  масової  інформації  та  редакції, 
співзасновником  яких  е  Киево-Святошинська  районна  рада  

Відповідно  до  частини  2 статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», частини  3 статті  4 Закону  України  «Про  реформування  
державних  і  комунальних  друкованих  засобів  масової  інформації», статей  8,20,21,22 
Закону  цкраїни  «Про  друковані  засоби  масової  інформації  (пресу) в  цкраїні», 
Цивільного  та  Господарського  кодексів  цкраїни, враховуючи  протокол  зборів  
трудового  колективу  редакції  Киево-Святошинської  районної  газети  «Новий  день» 
від  18 лютого  2016 року  щодо  пропозицій  трудового  колективу  редакції  стосовно  
способу  реформування, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  
та  енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Вийти  зі  складу  співзасновників  друкованого  засобу  масової  інформації  
газети  «Новий  день» та  редакції  Киево-Святошинської  районної  газети  «Новий  день», 
код  СДРПОУ  22202371 з  перетворенням  редакції  членами  її  трудового  колективу  у  
суб'ект  господарювання  із  збереженням  назви, цільового  призначення, мови  видання  і  
тематичної  спрямованості  друкованого  засобу  масової  інформації . 

2. Надіслати  дане  рішення  центральному  органу  виконавчої  влади, що  
забезпечуе  формування  державної  політики  у  сфері  телебачення  і  радіомовлення , 
інформаційній  та  видавничій  сферах  (Державному  комітету  телебачення  і  
радіомовлення  цкраїни) для  внесення  до  Зведеного  переліку  об'ектів  реформування  та  
центральному  органу, що  реалізуе  державну  політику  у  сфері  державної  реестрації  
друкованих  засобів  масової  інформації  (Міністерству  юстиції  цкраїни), трудовому  
колективу  редакції. 

3. цкласти  угоду  (договір) з  співзасновниками  друкованого  засобу  масової  
інформації  газети  «Новий  день» та  редакції  газети  «Новий  день» про  зміну  складу  
засновників  та  збереження  назви, цільового  призначення, мови  видання  і  тематичної  
спрямованості  друкованого  засобу  масової  інформації  з  редакціею  після  її  
перетворення  відповідно  до  вимог  Закону  цкраїни  «Про  реформування  державних  і  
комунальних  друкованих  засобів  масової  інформації» та  вимог  цивільного  
законодавства  цкраїни  в  суб  ект  господарювання . 

4. Виконання  функції  комісії  з  реорганізації  шляхом  перетворення  редакції  
Киево-Святошинської  районної  газети  «Новий  день» (код  СДРПОУ  22202371) 
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покласти  на  в.о. редактора  Киево-Святошинської  районної  газети  «Новий  день» 
Арсонова  Віталія  Вікторовича . Виконання  функцій  комісії  з  перетворення  редакції  
розпочати  з  набранням  чинності  цього  рішення. 

5. В.о. редактора  Киево-Святошинської  районної  газети  «Новий  день» 
Арсонову  Віталію  Вікторовичу : 
5.1. Здійснити  організаційно -правові  заходи  щодо  реорганізації  шляхом  перетворення  
редакції  з  дотриманням  вимог  чинного  законодавства  цкраїни. 
5.2. ц  встановлений  термін  з  дня  прийняття  рішення  повідомити  державного  
реестратора  про  реорганізацію  юридичної  особи  шляхом  їх  перетворення  та  в  
подальшому  подати  в  установленому  законом  порядку  необхідні  документи  для  
внесення  до  Единого  державного  реестру  відповідних  записів. 
Встановити, що  строк  для  заявлення  кредиторських  вимог  становить  два  місяці  з  дня  
прийняття  цього  рішення  
5.3. Після  державної  реестрації  та  внесення  до  Единого  державного  реестру  
відповідних  записів  про  перетворення  редакції  подати  заяву  про  перереестрацію  
друкованого  засобу  масової  інформації  в  порядку, визначеному  Законом  цкраїни  
«Про  друковані  засоби  масової  інформації  (пресу) в  Україні». 

б. Опублікувати  дане  рішення  у  місячний  термін  з  дати  його  прийняття  у  
Киево-Святошинський  районній  газеті  «Новий  день». 

7. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно  енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій  

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
22 листопада  2018 року  
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