
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін та доповнень до Статуту  

Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації  
Києво-Святошинської районної ради Київської області» 

 
 

Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 57 ГК України, з метою вдосконалення управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району Київської області, районна рада  

  
в и р і ш и л а: 

 
1. Затвердити зміни до Статуту Комунального підприємства «Бюро технічної 

інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області», що 
додаються. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу 
та енергозберігаючих технологій (голова комісії - Тур В.М.). 
 
 
 
 
 

                   Голова ради                                     В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Київ 
28 лютого 2013 року 
№ 300-26-VІ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                рішенням ХХVІ сесії Києво-Святошинської  
                                                                районної ради VІ скликання   
                                                                від 28.02.2013 року  № 300-26-VІ 

 
 
 

Зміни та доповнення 
до Статуту Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації  

Києво-Святошинської районної ради Київської області» 
 

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту Комунального 
підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської ради 
Київської області») 

 
1. Абзац другий пункту 1.6. розділу 1 Статуту викласти в наступній 

редакції: 
«Щодо методики виконання робіт по держаному обліку нерухомості 

ПІДПРИЄМСТВО керується нормативними актами та методичними 
документами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України та іншими нормативно-правовими 
актами. 

2. Пункт 1.7. розділу 1 Статуту виключити. 
3. Пункт 1.8. розділу 1 Статуту викласти в наступній редакції: 
«1.8. Найменування ПІДПРИЄМСТВА: 
Повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Скорочене: КП «БТІ КСРРКО» 
4. Пункт 2.1. розділу 2 Статуту викласти в наступній редакції:  
«2.1. Основними завданнями діяльності ПІДПРИЄМСТВА є задоволення 

потреб фізичних та юридичних осіб в послугах, пов’язаних з: 
- технічною інвентаризацією, паспортизацією та оцінкою об’єктів 

нерухомого майна, незалежно від форм власності; 
- виготовлення довідок-характеристик на об’єкти нерухомого майна.» 
5. Абзаци дванадцять, тринадцять пункту 2.2. розділу 2 Статуту 

виключити. 
6. Абзац чотирнадцять пункту 2.2. розділу 2 Статуту викласти в 

наступній редакції: 
«зберігання документації, яка стосується прав власності на об’єкти 

нерухомого майна.» 
7. Абзац 11 пункту 4.3. розділу 4 Статуту викласти в наступній редакції: 
«затверджує посадові інструкції, внутрішні положення, організовує 

здійснення кадрової політики Підприємства.» 
8. Абзац 17 пункту 4.3. розділу 4 Статуту викласти в наступній редакції: 
«має право делегувати свої повноваження або їх частину посадовим 

особам ПІДПРИЄМСТВА на період відпустки, відрядження чи з інших 



 2
причин, про що видається наказ. Особи, яким делеговано керівником 
повноваження, несуть персональну відповідальність за свої дії.» 

9. Пункт 4.4. розділу 4 Статуту викласти в наступній редакції: 
«4.4. Спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних 

підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень та інших аналогічних 
підрозділів ПІДПРИЄМСТВА), інші працівники ПІДПРИЄМСТВА 
призначаються на посаду  звільняються з посади генеральним директором 
ПІДПРИЄМСТВА.» 

10.  Пункт 4.5. розділу 4 Статуту виключити. 
 

Генеральний директор   
КП «БТІ Києво-Святошинської  
районної ради Київської області»      А.М. Зінченко 

 
 
 


