
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII.. СКЛИКАИИЯ  .............................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  безоплатну  передачу  майна  спільної  власності  територіальних  
громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  до  комунальної  власності  Боярської  міської  ради  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  

Відповідно  до  Законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,«Про  
передачу  об' ектів  права  державної  та  комунальної  власності» , Порядку  управління  
об'ектами  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево- 
Святошинської  районної  ради  від  31.03.2015 року  Ns 485-42-VI (зі  змінами), 
враховуючи  звернення  Боярської  міської  ради  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  Ns 01-08/208 від  26.10.2020 року  та  рішення  Боярської  міської  ради  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  Ns 70/2716 від  15.10.2020 року, 
враховуючи  висновки  і  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  
охорони  здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення  і  з  
питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила : 

1. Вийти  зі  складу  засновників : 
1. L Комунального  некомерційного  підприемства  «Центральна  районна  лікарня  

Киево-Святошинської  районної  ради» (ідентифікаційний  код  юридичної  особи  
01994669); 

1.2. Комунального  некомерційного  підприемства  «Районна  стоматологічна  
поліклініка  Киево-Святошинської  районної  ради» (ідентифікаційний  код  юридичної  
особи  39752085); 

1.3. Комунального  закладу  «Киево-Святошинська  районна  дитячо-юнацька  
спортивна  школа  «Максимум» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  
області» (ідентифікаційний  код  юридичної  особи  33491610). 

2. Запропонувати  Боярській  міській  раді  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  увійти  до  складу  засновників  комунальних  підприемств, закладу, 
зазначених  у  пункті  1 цього  рішення. 

3. Після  прийняття  Боярською  міською  радою  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  рішення  про  вхід  до  складу  засновників  комунальних  підприемств, 



закладу, зазначених  у  пункті  1 цього  рішення, безоплатно  передати  у  власність  
Боярської  міської  ради: 

3.1. комунальні  підприемства, заклад, зазначені  у  пункті  1 цього  рішення  та  
права  їх  засновників; 

3.2. майнові, немайнові  права  та  обов'язки  комунальних  підприемств, закладу, 
зазначених  у  пункті  1 цього  рішення; 

3.3. майно, основні  засоби  та  матеріально -технічну  базу, що  належить  
комунальним  підприемствам, закладу, які  зазначені  у  пункті  1 цього  рішення, або  
закріплено  за  ними  на  праві  оперативного  управління . 

4. Уповноважити  керуючу  справами  виконавчого  апарату  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області  Кацап  Віру  Іванівну  увійти  до  складу  
комісії  з  передачі  комунальних  підприемств, закладу, зазначених  у  пункті  1 цього  
рішення, їх  прав  та  майна, зазначених  у  пункті  3 цього  рішення, підписати  акт  
приймання-передачі  та  копію  акту  надати  до  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області. 

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  управління  комунальним  
майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, 
паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
05 листопада  2020 року  
Ns 753-49-VII 
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