
 

 
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКА РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про вступ до складу засновників  

Комунального підприємства «Трудовий  

архів Броварського району» Броварської  

районної ради Київської області 

 

 

З метою підвищення ефективності системи місцевого самоврядування 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської 

області та збереження архівного фонду Броварського району, відповідно до 

Цивільного кодексу України, законів України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», «Про національний архівний фонд і 

архівні установи», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», «Про співробітництво 

територіальних громад», Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 

року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №715-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Київської області», рішення Броварської районної ради «Про зміну в складі 

засновників Комунального підприємства «Трудовий архів Броварського 

району» Броварської районної ради Київської області» від 24.06.2021 № 134-11-

VІІІ, керуючись ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної 

депутатської комісії ради з питань комунальної власності інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування 

та благоустрою, Великодимерська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Вступити до складу засновників Комунального підприємства 

«Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської 

області» (код ЄДРПОУ 33950395). 

2. Змінити назву Комунального підприємства «Трудовий архів 

Броварського району» Броварської районної ради Київської області» на нову 

назву: Комунальне підприємство «Трудовий архів Броварського району» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області», 

скорочена назва: КП «Трудовий архів Броварського району». 



3. Визначити місцезнаходження Комунального підприємства 

«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області»: смт Велика Димерка, вулиця 

Бобрицька, б. 1. 

4. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального підприємства 

«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області» (додаток 1).  

5. Затвердити структуру та загальну чисельність Комунального 

підприємства «Трудовий архів Броварського району» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області (додаток 2). 

6. Директору Комунального підприємства «Трудовий архів 

Броварського району» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

комунальної власності інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та благоустрою. 

 

 

 

Селищний голова                                                Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
смт Велика Димерка 

від 09 вересня 2021 року 

№ 524 ХVІI-VIIІ  


