
 
 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про передачу Комунального підприємства «Реклама»  

Києво-Святошинської районної ради Київської області  із спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області 

 
 
 

 Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 
21.09.98 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
враховуючи подання Київської обласної ради,  районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
 1. Передати Комунальне підприємство «Реклама» Києво-Святошинської 
районної ради Київської області  із спільної власності територіальних громад сіл, 
селища, міст Києво-Святошинського району до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Київської області.  
 
 2. Передачу Комунального підприємства «Реклама» Києво-Святошинської 
районної ради Київської області здійснити разом з усіма його активами і пасивами, 
лімітами, фондами, планами фінансово-господарської діяльності тощо. 
 
 3. Право власності на Комунальне підприємство «Реклама» Києво-
Святошинської районної ради Київської області  виникає у територіальних громад 
сіл, селищ, міст Київської області, в особі Київської обласної ради, з дати підписання 
акту приймання-передачі.  
 

4. Рекомендувати Київській обласній державній адміністрації включити 
наступних представників Києво-Святошинської районної ради до складу комісії з 
питань прийому-передачі вказаного підприємства: 

 
- Волкова Євгена Олександровича – заступника голови постійної комісії з 

питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку; 

- Трушківського Ярослава Вікторовича - начальника відділу юридичного 
забезпечення виконавчого апарату Києво-Святошинської районної ради, депутат 
районної ради; 
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- Тура Віталія Михайловича – голову постійної комісії районної ради з 
питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій. 
 
 5. 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 
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