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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  створення  Комунальної  установи  «Шкільний  автобус» 
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  

Відповідно  до  пункту  20 частини  1 статті  43, статті  60 Закону  України  «Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні», законів  України  «Про  освіту», «Про  загальну  
середню  освіту», «Про  охорону  дитинства», пункту  12 статті  2 Бюджетного  
кодексу  України, статей  81, 169 Цивільного  кодексу  України, Порядку  управління  
об'ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 
Святошинської  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  від  31.03.2015 року  №  485-42-VII (зі  змінами), з  
метою  забезпечення  організації  спеціального  регулярного  та  нерегулярного  
безоплатного  перевезення  учнів  та  педагогічних  працівників  Киево- 
Святошинського  району, враховуючи  висновки  і  рекомендації  постійної  комісії  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  
комплексу  та  енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила: 

І . Створити  Комунальну  установу  «Шкільний  автобус» Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області . 

2. Затвердити  Статут  Комунальної  установи  «Шкільний  автобус» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, що  додаеться  (додаток  1). 

3. Доручити  голові  Киево-Святошинської  районної  ради  призначити  
генерального  директора  Комунальної  установи  «Шкільний  автобус» 
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  та  укласти  з  ним  контракт  у  
відповідності  до  вимог  законодавства  України . 

4. Генеральному  директору  Комунальної  установи  «Шкільний  автобус» 
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  здійснити  державну  
реестрацію  Комунальної  установи  «Шкільний  автобус» Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області  відповідно  до  встановленого  законодавством  
порядку. 

5. Передати  безоплатно  автобуси, що  знаходяться  у  спільній  власності  
територіальних  громад  сіл  селища, міст  Киево-Святошинського  району, з  балансу  
Відділу  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  
області  на  баланс  Комунальної  установи  «Шкільний  автобус» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, згідно  з  додатком  2. 

6. Передати  паливно-мастильні  матеріали, що  знаходяться  у  спільній  
власності  територіальних  громад  сіл  селища, міст  Киево-Святошинського  району, з  



балансу  Відділу  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  на  баланс  Комунальної  установи  «Шкільний  автобус» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області. 

7. Начальнику  відділу  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  та  генеральному  директору  Комунальної  установи  
«Шкільний  автобус» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
здійснити  необхідні  дії  щодо  передачі  майна, зазначеного  в  п. 5,6 цього  рішення  
відповідно  до  чинного  законодавства  цкраїни. 

8. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  
комплексу  та  енергозберігаючих  технологій  та  з  питань  освіти, науки, культури, 
духовності, історії, спорту  та  туризму. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
04 червня  2019 року  
N@ 598-36-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  36 сесії  Киево- 
Святошинської  районної  ради  
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1. ЗАГАЛЬИІ  ПОЛОЖЕИИЯ  

І . І . Комунальна  установа  «Шкільний  автобус» Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  (далі  — УСТАНОВА), заснована  на  спільній  власності  
територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  відповідно  до  
рішення  36 сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  від  04 червня  2019 
року  Ns 598-36-VII. 

1.2. Повне  найменування  української  мовою: 
Комунальна  установа  «Шкільний  автобус» Киево-Святошинської  районної  ради  

Київської  області. 
Скорочене  найменування  українською  мовою: КУ  «Шкільний  автобус». 
1.3. Засновником  та  Власником  УСТАНОВИ  е  територіальні  громади  сіл, 

селища, міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області, в  особі  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, ідентифікаційний  код  04054748, 
місцезнаходження : 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12 (далі  — ЗАСНОВНИК). Орган, за  
яким  закріплено  функції  управління  УСТАНОВОЮ, е  Киево-Святошинська  районна  
рада  Київської  області. 

1.4. ЗАСНОВНИК  здійснюе  фінансування  комунальної  установи, його  
матеріально -технічне  забезпечення, надае  необхідні  будівлі  з  обладнанням  і  
матеріалами . Організовуе  будівництво  і  ремонт  приміщень, їх  господарське  
обслуговування. 

1.5. УСТАНОВА  у  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  України, законами  
України, актами  Президента  України, постановами  Кабінету  Міністрів  України, 
Правилами  надання  послуг  пасажирського  автомобільного  транспорту, рішеннями  
ЗАСНОВНИКА  та  іншими  нормативно -правовими  актами, цим  Статутом. 

1 .б. Місцезнаходження  УСТАНОВИ: 08150, Київська  область, Киево- 
Святошинський  район, м. Боярка, вулиця  Матросова, будинок  11. 

2. МЕТА  І  ИАПРЯМИ  ДІЯЛЬИОСТІ  

2.1. УСТАНОВА  створена  з  метою  організації  безпечного  та  безкоштовного , 
регулярного  спеціального  перевезення  учнів, дітей  та  педагогічних  працівників  
дошкільних  і  закладів  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  до  
місця  навчання, роботи  і  додому, та  нерегулярних  перевезень  учнів, дітей  та  
педагогічних  працівників  дошкільних, позашкільних  і  закладів  загальної  середньої  
освіти  Киево-Святошинського  району  до  місць  проведення  позакласних  і  
позашкільних, культурно-масових  заходів  і  спортивних  змагань, до  пунктів  тестування  
зовнішнього  незалежного  оцішовання, забезпечення  участі  учасників  навчально- 
виховного  процесу  в  заходах  (нарадах, семінарах, конференціях) районного  чи  
обласного  рівнів  (далі  - перевезення  учнів, дітей  та  педагогічних  працівників ), а  також  
поліпшення  освітнього  рівня  населення, та  раціонального  використання  кадрового  
потенціалу  зазначених  закладів . 

2.2. Основними  формами  реалізації  мети  установи  е: 
- здійснення  перевезення  учнів, дітей  та  педагогічних  працівників  власним  

транспортом  (автобусами, мікроавтобусами ); 
- перевезення  учнів, дітей  та  педагогічних  працівників  за  допомогою  

орендованих  у  суб'ектів  господарської  діяльності  транспортних  засобів; 
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- організація  перевезення  учнів, дітей  та  педагогічних  працівників  за  
замовленням, згідно  укладених  договорів  на  перевезення  з  перевізниками  - суб'ектами  
господарської  діяльності, які  мають  відповідні  дозволи  (ліцензії); 

- організація  перевезення  учнів, дітей  та  педагогічних  працівників  на  
громадському  транспорті  місцевого  сполучення . 

2.3. Основними  видами, напрямками  діяльності  УСТАНОВИ  е: 
- інший  пасажирський  наземний  транспорт, не  віднесений  до  інших  угруповань, 
- допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту; 
- інша  допоміжна  діяльність  у  сфері  транспорту; 
- технічне  обслуговування  та  ремонт  автотранспортних  засобів; 
- допоміжна  діяльність  у  сфері  освіти. 
2.4. УСТАНОВА  мае  право  здійснювати  інші  види  діяльності, не  заборонені  

чинним  законодавством  України. 
2.5. Види  діяльності, які  передбачають  отримання  ліцензії, дозволу, акредитації, 

можуть  здійсшоватися  УСТАНОВОЮ  виключно  після  отримання  відповідних  ліцензій  
і  дозволів, здійснення  акредитації  у  порядку, передбаченому  чинним  законодавством  
України. 

З. ЮРИДИЧИИЙ  СТАТУС  УСТАНОВИ  

3. 1 .УСТАНОВА  е  юридичною  особою  за  законодавством  України. Права  і  
обов'язки  юридичної  особи  УСТАНОВА  набувае  з  дня  її  державної  реестрації . 

3.2. УСТАНОВА  мае  печатку  і  штамп, бланки  встановленого  зразка, може  мати  
самостійний  баланс, реестраційні  рахунки  в  органах  Державного  казначейства . 

3.3. УСТАНОВА  не  мае  на  меті  отримання  прибутку  та  повністю  утримуеться  за  
рахунок  районного  бюджету. 

Доходи  (прибутки) УСТАНОВИ  використовуються  виктпочно  для  фінансування  
видатків  на  утримання  УСТАНОВИ, реалізація  мети  (цілей, завдань) та  напрямків  
діяльності, визначених  його  установчими  документами . 

3 .4.Майно  УСТАНОВИ  е  спільною  власністю  територіальних  громад  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  та  належить  УСТАНОВІ  на  праві  
оперативного  управління . 

3.5.Майно  УСТАНОВИ  та  матеріально -технічна  база  УСТАНОВИ  включае  
приміщення, будівлі, споруди, земельні  ділянки, транспортні  засоби, обладнання, 
інструменти, засоби  зв'язку, інше  майно, що  перебувае  у  його  користуванні . 

3.6. УСТАНОВА  здійснюе  господарську  діяльність . 
3.7. Для  здійснення  господарської  діяльності  УСТАНОВА  залучае  і  

використовуе  матеріально -технічні, фінансові, трудові  та  інші  види  ресурсів, 
використання  яких  не  заборонене  законом. 

3.8. ЗАСНОВНИК  не  відповідае  за  зобов 'язаннями  УСТАНОВИ, а  УСТАНОВА  
не  несе  відповідальності  за  зобов 'язання  ЗАСНОВНИКА . 

3.9. УСТАНОВА  мае  право  укладати  договори/угоди, набувати  майнові  та  
пов'язані  з  ними  немайнові  права, нести  обов'язки, бути  позивачем  і  відповідачем  у  
судах  України, міжнародних  та  третейських  судах. 

4. ОСОБЛИВОСТІ  ДІЯЛЬИОСТІ  УСТАНОВИ  

4.1. УСТАНОВА  зобов 'язана  виконувати  статутні  завдання  в  межах  
законодавства  та  враховуючи  рішення  ЗАСНОВНИКА . 
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4.2. УСТАНОВА  не  мае  права  безоплатно  передавати  належне  їй  (йому) майно  
іншим  юридичним  чи  фізичним  особам. Відчужувати, віддавати  в  заставу, позичку, 
найм  майнові  об'екти, що  належать  до  основних  фондів, здавати  в  оренду  цілісні  
майнові  комплекси  структурних  одиниць  і  підрозділів, передавати  з  балансу  на  баланс, 
списувати  майно  УСТАНОВА  мае  право  лише  в  порядку, визначеному  відповідними  
рішеннями  ЗАСНОВНИКА . 

4.3. УСТАНОВА  у  своїй  діяльності  може  співпрагцовати  з  іншими  установами  
(закладами) у  спосіб  і  в  межах, визначених  чинним  законодавством  України. 

4.4. УСТАНОВА  не  мае  у  своему  складі  інших  юридичних  осіб. 
4.5. Відносини  УСТАНОВИ  з  іншими  юридичними  особами  будуються  на  

договірних  засадах. 
4.6. УСТАНОВА  мае  право  вступати  до  об'еднань  установ  (закладів) в  Україні  за  

погодженням  з  ЗАСНОВНИКОМ . 
4.7. УСТАНОВА, відповідно  до  чинного  законодавства  України, може  мати  в  

Україні  філії, представництва  й  інші  підрозділи  з  додержанням  вимог, встановлених  
нормативно -правовими  актами  України  й  відповідних  держав. 

4.8. УСТАНОВА  веде  первинний  бухгалтерський  облік  результатів  своеї  роботи, 
складае  статистичну  інформацію, а  також  надае  відповідно  до  вимог  закону  фінансову  
звітність  і  статистичну  інформацію  щодо  своеї  діяльності, інші  дані, визначені  
законом. 

4.9. УСТАНОВА  забезпечуе  своечасну  сплату  податків  та  інших  відрахувань  
згідно  з  законодавством  України. 

4.10 УСТАНОВА  провадить  зовнішньоекономічну  діяльність  у  відповідності  до  
законодавства  України. 

4.11. УСТАНОВА  рееструеться  як  неприбуткова  організація  у  порядку, 
визначеному  законодавством  України. 

5. ПОРЯДОК  УПАВЛІННЯ  УСТАНОВОЮ  

5.1. Управління  УСТАНОВОЮ  здійсшоеться  відповідно  до  цього  Статуту  та  
діючого  законодавства  ЗАСНОВНИКОМ  та  керівником  УСТАНОВИ  - генеральним  
директором. 

5.2. ЗАСНОВНИК: 
5.2.1. Приймае  рішення  про  реорганізацію  та  ліквідацію  УСТАНОВИ. 
5.2.2. Заслуховуе  звіт  про  діяльність  УСТАНОВИ. 
5.2.3. Погоджуе  створення  відокремлених  структурних  підрозділів  (філій) 

УСТАНОВИ  та  спільних  установ. 
5.2.4. Призначае  на  посаду  та  звільняе  з  посади  генерального  директора  

УСТАНОВИ. 
5.2.5. Укладае  з  призначеним  генеральним  директором  контракт, відповідно  до  

вимог  чинного  законодавства  України. 
5.2.6. Затверджуе  штатний  розпис  та  кошторис  УСТАНОВИ. 
5.2.7. Забезпечуе  створення  матеріально -технічних  умов, необхідних  для  

функціонування  УСТАНОВИ. 
5.2.8. Здійсшое  інші  заходи, передбачені  чинним  законодавством  України. 
5.3. Керівництво  та  управління  поточною  діяльністю  здійсшое  керівник  

УСТАНОВИ  - генеральним  директором, який  підзвітний  ЗАСНОВНИКУ  з  усіх  питань  
статутної, фінансової, організаційно -правової  діяльності . 

5.4.Генеральний  директор  в  межах  своеї  компетенції : 
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5.4. L Самостійно  вирішуе  питання  діяльності  УСТАНОВИ, плануе  та  
організовуе  її  роботу. 

5.4.2. Мае  прав0 підпису  фінансов0-господарських, банківських  та  розпорядчих  
документів . 

5.4.3. Без  доручення  (довіреності) діе  від  імені  УСТАНОВИ, представляе  його  
інтереси  у  судах, підприемствах, організаціях, установах, органах  влади  і  місцевого  
самоврядування. 

5.4.4. Видае  довіреності, відкривае  в  казначейських  (банківських) установах  
рахунки. 

5.4.5. Самостійно  укладае  угоди, контракти, договори, у  тому  числі  трудові. 
5.4.6. Затверджуе  посадові  інструкції, положення, видае  накази, розпорядження„ 

інші  Обов'язкові  акти  управління  з  усіх  питань  діяльності  УСТАНОВИ, контротпое  їх  
ВИКОНаННЯ . 

5.4.7. Вправі  вести  переговори  з  юридичними  та  фізичними  особами- 
підприемцями  усіх  форм  власності  особисто  або  доручати  іншим  працівникам  з  
приводу  виконання  чи  укладення  (змін  умов) угод, договорів  та  з  будь-яких  інших  
питань, що  стосуеться  УСТАНОВИ. 

5.4.8. Приймае  і  звільняе  працівників  відповідно  до  штатного  розкладу  та  
трудового  законодавства  України, вживае  заходи  заохочення  і  накладае  дисциплінарні  
стягнення  відповідно  до  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку . 

5.4.9. Обирае  форми  і  системи  оплати  праці, встановтпое  працівникам  розміри  
тарифних  ставок, відрядних  розцінок, посадових  окладів, премій, винагород, надбавок  і  
доплат  на  умовах  визначених  чинним  законодавством  України  та  колективним  
договором . 

5.4.10. Визначае  граничну  чисельність  працівників  УСТАНОВИ. 
5.4.11. Укладае  колективний  договір  з  уповноваженим  органом  трудового  

колективу. 
5.4.12. Подае  на  затвердження  ЗАСНОВНИКУ  проекти  змін  до  Статуту. 
5.4.13. Розпоряджаеться  за  погодженням  із  ЗАСНОВНИКОМ  в  установленому  

порядку  майном  УСТАНОВИ  та  його  коштами, укладае  цивільно-правові  угоди, 
забезпечуе  ефективність  використання  фінансових  та  матеріальних  ресурсів  
УСТАНОВИ. 

5.4.14. Забезпечуе  охорону  праці, дотримання  законності  у  діяльності  
УСТАНОВИ. 

5.3.15. Подае  ЗАСНОВНИКУ  річний  звіт  про  діяльність  УСТАНОВИ. 
5.3.16. Вирішуе  інші  питання  діяльності  УСТАНОВИ  у  відповідності  із  

законодавством. 

б. ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  І  його  ПОВИОВАЖЕИИЯ  

6. L Працівники  УСТАНОВИ  мають  право  брати  участь  в  управлінні  
УСТАНОВОЮ  через  загальні  збори  (конференції), ради  трудових  колективів, 
професійні  спілки, які  діють  у  трудовому  колективі, інші  органи, уповноважені  
трудовим  колективом  на  представництво , вносити  пропозиції  щодо  поліпшення  роботи  
УСТАНОВИ, а  також  з  питань  соціально-культурного  й  побутового  обслуговування . 

6.2. Трудовий  колектив  УСТАНОВИ  складаеться  з  усіх  громадян, які  своею  
працею  беруть  участь  у  його  діяльності  на  основі  трудового  договору  (контракту, 
угоди) або  інших  форм, щ0 регутпоють  трудові  Відносини  працівника  з  УСТАНОВОЮ . 

6.3. Виробничі, трудові  та  соціальні  відносини  трудового  колективу  з  
адміністраціею  УСТАНОВИ  регулюються  колективним  договором . 
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6.4. Сторони  колективного  договору  звітують  на  загальних  зборах  колективу  не  
менш  ніж  один  раз  на  рік. 

6.5. Питання  щодо  поліпшення  умов  праці, життя  і  здоров 'я, гарантії  
обов'язкового  медичного  страхування  працівників  УСТАНОВИ  та  їх  сімей, а  також  
інші  питання  соціального  розвитку  вирішуються  трудовим  колективом  відповідно  до  
законодавства, цього  Статуту  та  колективного  договору. 

6.6. Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників  УСТАНОВИ  е  кошти  
районного  бюджету  та  інших  джерел  не  заборонених  законодавством  України. 

6.7. Форми  і  системи  оплати  праці, норми  праці, розцінки, тарифні  ставки, схеми  
посадових  окладів, умови  запровадження  й  розміри  надбавок, доплат, премій, 
винагород  та  інших  заохочувальних, компенсаційних  і  гарантійних  виплат  
встановтпоються  в  колективному  договорі  з  дотриманням  норм  і  гарантій, 
передбачених  законодавством  України. 

6.8. Мінімальна  заробітна  плата  працівників  не  може  бути  нижчою  від  
встановленого  законодавством  мінімального  розміру  заробітної  плати. 

6.9. Оплата  праці  працівників  УСТАНОВИ  здійсшоеться  в  першочерговому  
порядку. Усі  інші  платежі  здійсшоються  УСТАНОВОЮ  після  виконання  зобов'язань  
щодо  оплати  праці. 

6.10. Працівники  УСТАНОВИ  провадять  свою  діяльність  відповідно  до  Статуту, 
колективного  договору  та  посадових  інструкцій  згідно  з  законодавством . 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

7. LМатеріально -технічна  база  УСТАНОВИ  вктпочае  будівлі, споруди, 
приміщення, земтпо, комунікації, обладнання, транспортні  засоби, інші  матеріальні  
цінності, вартість  яких  відображена  у  балансі. 

7.2. Майно, закріплене  за  УСТАНОВОЮ, належить  йому  на  праві  оперативного  
управління  та  не  може  бути  вилученим, якщо  інше  не  передбачено  законодавством . 

7.3. Фінансово-господарська  діяльність  УСТАНОВИ  провадиться  відповідно  до  
бюджетного  законодавства  та  інших  нормативно -правових  актів. 

7.4. Джерелами  формування  коштів  та  майна  УСТАНОВИ  е: 
7.4.1. кошти  районного  бюджету; 
7.4.2. кошти, які  надходять  безоплатно  або  у  вигляді  безповоротної  фінансової  

допомоги  чи  добровільних  пожертвувань ; 
7.4.3. кошти, які  надходять  як  компенсація  вартості  отриманих  послуг, 

пов'язаних  з  основною  статутною  діяльністю; 
7.4.4. дотації  або  субвенції, отримані  з  бюджету, державних  цільових  фондів, 

міжнародна  благодійність, у  тому  числі  гуманітарна  допомога, що  надаеться  
неприбутковим  організаціям .; 

7.4.5. інші  джерела, не  заборонені  законодавством  України. 
7.5. Забороняеться  розподіл  доходів  (прибутків) або  їх  частини  серед  

засновників  (учасників), членів  такої  організації, працівників  (крім  оплати  їхньої  праці, 
нарахування  единого  соціального  внеску), членів  органів  управління  та  інших  
пов'язаних  з  ними  осіб. 

7.6. Матеріально -технічне  забезпечення  діяльності  УСТАНОВИ  здійснюеться  
відповідно  до  кошторису, затвердженого  у  встановленому  чинним  законодавством  
порядку. 

7.7. УСТАНОВА  самостійно  веде  бухгалтерський  облік, складае  індивідуальні  
кошториси, плани  асигнувань  тощо. 
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7.8. Керівництво  УСТАНОВИ  несе  відповідальність  перед  ЗАСНОВНИКОМ, 
уповноваженим  органом  управління  та  перед  іншими  органами  за  достовірність  та  
своечасність  подання  фінансової, статистичної  та  іншої  звітності. 

8. ПРИПИИЕИИЯ  ДІЯЛЬИОСТІ  УСТАНОВИ  

8.1. Діяльність  УСТАНОВИ  припиняеться  в  результаті  його  реорганізації  
(злиття, приеднання, поділу, перетворення) або  ліквідації. Рішення  про  реорганізацію  
або  ліквідацію  УСТАНОВИ  приймаеться  ЗАСНОВНИКОМ . Припинення  діяльності  
УСТАНОВИ  здійснюеться  комісіею  з  припинення  (комісіею  з  реорганізації, 
ліквідаційною  комісіею), утвореною  в  установленому  законодавством  порядку. 

8.2. Під  час  реорганізації  УСТАНОВИ  його  права  та  обов'язки  переходять  до  
правонаступника, що  визначаеться  ЗАСНОВНИКОМ . 

8.3. УСТАНОВА  вважаеться  реорганізованою  (ліквідованою ) з  дня  внесення  до  
Единого  державного  реестру  юридичних  осіб, фізичних  осіб  - підприемців  та  
громадських  формувань  відповідного  запису  в  установленому  порядку. 

8.4. У  разі  ліквідації  УСТАНОВИ  її  активи, що  залишились  після  задоволення  
претензій  кредиторів, повинні  бути  передані  іншій  неприбутковій  установі, організації  
відповідного  виду  або  зараховані  до  районного  бюджету. 

9. ВИЕСЕИИЯ  ЗМІИ  ТА  ДОПОВИЕИЬ  ДО  СТАТУТУ  

9. 1.Зміни  та  доповнення  до  цього  Статуту  вносяться  ЗАСНОВНИКОМ  в  
порядку, встановленому  для  його  затвердження . 

10. ЗАКЛЮЧИІ  ПОЛОЖЕИИЯ  

10.1. У  всьому, що  не  врегульовано  цим  Статутом, слід  керуватися  чинним  
законодавством  України. 
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Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  04.06.2019 року  Ns 598-36-VII 

Перелік  автобусів  для  передачі  на  баланс  Комунальній  установі  « Шкільний  
автобус» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  

Ns Наймен  вання  Кількість  
1 Автобус  БАЗ  А07921 АІ  47-84АБ  1 

2 Автобус  шкільний  АІ0629АН  Богдан  АХ071 1 

3 Автобус  КАВЗ397 АІ8589ВА  1 

4 Автобус  Еталон  модель  БАЗ  А079.19 АІ8207ВТ  1 

5 Шкільний  автобус  "Богдан  А092" АІ4645СВ  1 

6 Шкільний  Автобус  БАЗ-А079.13 АІ0241ЕВ  1 

7 Шкільний  Автобус  БАЗ-А079.13 АІ0239ЕВ  1 

8 Шкільний  Автобус  БАЗ-А079.13 АІ4970ЕА  1 

9 Автобус  Еталон  А08110Ш  АІ  094бЕХ  1 

10 Автобус  Еталон  А08110Ш  АІ0948ЕХ  1 

11 Автобус  Еталон  А08110Ш  АІ0949ЕХ  1 

12 Автобус  Еталон  А08110Ш  АІ0951ЕХ  1 

13 Автобус  Еталон  А08110Ш  АІ0952 ЕХ  1 

14 Автобус  Еталон  А08110Ш  АІ0953ЕХ  1 

15 Шкільний  автобус  "Еталон" А08110ш  АІ3960НВ  1 

16 Шкільний  автобус  "Еталон" А08110ш  АІ3961НВ  1 

Разом  по  відомості: 16 

Заступник  голови  ради 	 Д.М. Гусятинський  


