УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Мощенської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Мощенської сільської ради
(ЄДРПОУ 04415206 ), розташованої за адресою: вул. Цимбаліста, буд. 36 А с. Мощенка,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Руденок С.В. попередити відповідно до вимог
чинного законодавства працівників виконавчого апарату Мощенської сільської ради,
повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури об’єднання
територіальних громад, працівників підприємств, закладів, установ Мощенської сільської
ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією юридичної особи – Мощенської
сільської ради.
3.Городнянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Мощенської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Мощенської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Руденок Сергій Володимирович (2347111851)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Бацюк Людмила Миколаївна (2498112545)
(ПІБ, ідент. номер)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер сільської ради
(посада)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

6. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
7.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Мощенська сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Руденку Сергію Володимировичу (перший
підпис) та члену Комісії Бацюк Людмилі Миколаївні (другий підпис).
8.Комісії з реорганізації Мощенської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Мощенської сільської ради
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської ради та
її виконавчих органів майна та зобов’язань Мощенської сільської ради.
9. Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери Мощенської сільської ради, яка проходить стадію реорганізації,
встановити на період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення
юридичної особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого
обов’язки старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка
Мощенської сільської ради та інші печатки
та штампи, передбачені
чинним
законодавством.
11.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
12.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Мощенської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Руденка Сергія Володимировича, паспорт
серії НМ № 445500 виданий 20.02.2013 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-2347111851, с.Мощенка, вул.Цимбаліста,3, Городнянський р-н,
Чернігівська обл., телефон - 0664266324.
13.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Пекурівської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Пекурівської сільської
ради (ЄДРПОУ04590843 ), розташованої за адресою: вул.Гагаріна , буд.23 с. Пекурівка,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости П»ятківській Н.В. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Пекурівської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання територіальних громад, працівників
підприємств, закладів, установ
Пекурівської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Пекурівської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Пекурівської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Пекурівської сільської ради у складі:
Голова комісії:
П»ятковська Надія Василівна (2676507281)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Мацапура Світлана Миколаївна(2853210520)
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер сільської ради
(посада)

Пінчук Володимир Миколайович
головний бухгалтер міської ради
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Пекурівської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії П»ятковській Надії Василівні (перший підпис)
та члену Комісії Мацапурі Світлані Миколаївні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Пекурівської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Пекурівської сільської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської
ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Пекурівської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка Пекурівської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Пекурівської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости П»ятківську Надію Василівну , паспорт
серії НК № 551750 виданий 05.11.2098 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області,
ІПН-2676507281, с.Пекурівка, вул. Центральна, буд. 216,
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 0961400977.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Сеньківської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Сеньківської сільської
ради (ЄДРПОУ04525610 ), розташованої за адресою: вул. Миру , буд.4 с. Сеньківка,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Головану Ю.В. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Сеньківської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання територіальних громад, працівників
підприємств, закладів, установ
Сеньківської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Сеньківської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Сеньківської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Сеньківської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Голован Юрій Васильович (2313112555)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Найдо Лариса Анатоліївна(2312910166) головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження щодо
управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Сеньківської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Голован Юрію Васильовичу (перший підпис) та
члену Комісії Найдо Ларисі Анатоліївні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Сеньківської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Сеньківської сільської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської
ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Сеньківської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка Сеньківської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Сеньківської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Голован Юрія Васильовича , паспорт серії
НМ №466923
виданий 15.01.2014 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-2313112555, с.Сеньківка, вул.Дружби , буд.2 , Городнянський
р-н, Чернігівська обл., телефон - 0676953095.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Смичинської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Смичинської сільської
ради (ЄДРПОУ 04412886), розташованої за адресою: вул.Чернігівська , буд.19, с. Смичин,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Юрченку О.П. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Смичинської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання територіальних громад, працівників
підприємств, закладів, установ
Смичинської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Смичинської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Смичинської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Смичинської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Юрченко Олександр Петрович (2289807619)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Малойко Наталія Василівна (2626707088)
(ПІБ, ідент. номер)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер сільської ради
(посада)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Смичинської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Юрченку Олександру Петровичу
(перший
підпис) та члену Комісії Малойко Наталії Василівні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Смичинської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Смичинської сільської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської
ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Смичинської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка Смичинської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Смичинської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Юрченко Олександр Петрович , паспорт
серії НК №788117
виданий 04.04.2000 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-, с.Смичин, вул.Центральна , буд.154 , Городнянський р-н,
Чернігівська обл., телефон - 0675254963.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Солонівської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Солонівської сільської
ради (ЄДРПОУ04415229 ), розташованої за адресою: вул.Святомиколаївська , буд.132,
с. Солонівка, Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до
Городнянської міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул.
Троїцька , буд.13, м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Деблику В.М. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Солонівської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання територіальних громад, працівників
підприємств, закладів, установ
Солонівської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Солонівської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Солонівської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Солонівської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Деблик Василь Миколайович (2085504537)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Тімошенко Валентина Петрівна(2443907401)
(ПІБ, ідент. номер)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер сільської ради
(посада)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Солонівської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Деблику Василю Миколайовичу
(перший
підпис) та члену Комісії Тімошенко Валентині Петрівні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Солонівської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Солонівської сільської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської
ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Солонівської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка Солонівської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Солонівської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Деблика Василя Миколайовича , паспорт
серії НК №768411
виданий 18.02.2000 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-2085504537, м. Чернігів, вул. Белова , буд.6, кв. 22 ,
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон 0988429872.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Хрипівської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Хрипівської сільської
ради (ЄДРПОУ04413058 ), розташованої за адресою: вул. Миру , буд.13, с. Хрипівка,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Ткаченку О. Я. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Хрипівської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання територіальних громад, працівників
підприємств, закладів, установ
Хрипівської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Хрипівської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Хрипівської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Хрипівської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Ткаченко Олександр Яковлевич (2233509275)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Страдомська Наталія Михайлівна (2857512263) головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Хрипівської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Ткаченку Олександру Яковлевичу(перший підпис) та
члену Комісії Страдомській Наталії Михайлівні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Хрипівської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Хрипівської сільської ради
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської ради та
її виконавчих органів майна та зобов’язань Хрипівської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка Хрипівської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Хрипівської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Ткаченка Олександра Яковлевича
,
паспорт серії НК №754069 виданий 15.01.2000 року Городнянським РВ УМВС України
в Чернігівській області, ІПН-2233509275, с.Хрипівка, вул. Лугова , буд.11 , Городнянський
р-н, Чернігівська обл., телефон - 0678503677.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Бутівської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Бутівської сільської ради
(ЄДРПОУ 04590856 ), розташованої за адресою: вул. Центральна , буд.56, с. Бутівка,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Холій В.В. попередити відповідно до вимог
чинного законодавства працівників виконавчого апарату Бутівської сільської ради,
повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури об’єднання
територіальних громад, працівників підприємств, закладів, установ Бутівської сільської
ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією юридичної особи – Бутівської
сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Бутівської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Бутівської сільської ради у складі:
комісії:
Холій Валентина Василівна (2429217443)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Голова

Члени комісії:
Ходико Людмила Петрівна (2369307302) головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Бутівської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Холій Валентині Василівні (перший підпис) та члену
Комісії Ходико Людмилі Петрівні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Бутівської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Бутівської сільської ради
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської ради та
її виконавчих органів майна та зобов’язань Бутівської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії використовується гербова печатка Бутівської сільської
ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Бутівської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Холій Валентину Василівну
, паспорт
серії НК №147718
виданий 01.10.1996 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області,
ІПН-2429217443, с.Бутівка, вул. Центральна , буд.53 ,
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 0978601038.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА

МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Дроздовицької сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Дроздовицької сільської
ради (ЄДРПОУ 04415132 ), розташованої за адресою: вул. Перемоги
, буд.4, с.
Дроздовиця, Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до
Городнянської міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул.
Троїцька , буд.13, м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Мамай Н.А. попередити відповідно до вимог
чинного законодавства працівників виконавчого апарату Дроздовицької сільської ради,
повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури об’єднання
територіальних громад, працівників підприємств, закладів, установ Дроздовицької
сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією юридичної особи –
Дроздовицької сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Дроздовицької
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Дроздовицької сільської ради у складі:
Голова комісії:
Мамай Ніна Андріївна (2321810008)
в.о.старости
(ПІБ,
ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Маслов Валентин Ігорович (3229800932) головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Дроздовицької сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Мамай Ніні Андріївні
(перший підпис) та члену
Комісії Маслову Валентину Ігоровичу (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Дроздовицької сільської ради у строк до «20» лютого
2018 року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Дроздовицької
сільської ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської
міської ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Дроздовицькоїсільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії використовується гербова печатка Дроздовицької
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Дроздовицької сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Мамай Ніну Андріївну
, паспорт серії
НК №343604
виданий 01.12.1997 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-2321810008, с.Дроздовиця, вул. Партизанська , буд.4 ,
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 0978004197.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Хотівлянської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Хотівлянської сільської
ради (ЄДРПОУ 04413041 ), розташованої за адресою: вул. Попудренка
, буд.46, с.
Хотівля, Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до
Городнянської міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул.
Троїцька , буд.13, м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Червяку Ю.М. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Хотівлянської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання територіальних громад, працівників
підприємств, закладів, установ
Дроздовицької сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Хотівлянської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Хотівлянської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Хотівлянської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Червяк Юрій Миколайович (2442006874)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Кривопуск Наталія Василівна (2760210468)
(ПІБ, ідент. номер)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер сільської ради
(посада)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Хотівлянської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Червяк Юрію Миколайовичу (перший підпис) та члену
Комісії Кривопуск Наталії Василівні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Хотівлянської сільської ради у строк до «20» лютого
2018 року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Хотівлянської
сільської ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської
міської ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Хотівлянської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка Хотівлянської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Хотівлянської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Червяк Юрія Миколайовича
, паспорт
серії НК №551262
виданий 12.10.1998 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області,
ІПН-2442006874, с.Хотівля, вул. Молодіжна , буд.10А ,
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 0978887164.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Кузницька сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Кузницької сільської ради
(ЄДРПОУ 21406108 ), розташованої за адресою: вул. Садова,6 село Кузничі
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Авраменку Олександру Єгоровичу попередити
відповідно до вимог
чинного законодавства працівників виконавчого апарату
Кузницької сільської ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з
проведенням процедури об’єднання територіальних громад, працівників підприємств,
закладів, установ Кузнецької сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з
реорганізацією юридичної особи – Кузницької сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Кузницької
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Кузницької сільської ради у складі:
Голова комісії:
Авраменко Олександра Єгоровича (2578118617)
в.о.старости
ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

(ПІБ,

Члени комісії:
Солохненко Олена Миколаївна (2515907742)
(ПІБ, ідент. номер)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер сільської ради
(посада)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Кузницької сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Авраменко Олександру Єгоровичу (перший
підпис) та члену Комісії Солохненко Олені Миколаївні. (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Кузницької сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Кузницької сільської ради
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської ради та
її виконавчих органів майна та зобов’язань Кузницької сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери Кузницької сільської ради, яка проходить стадію реорганізації,
встановити на період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення
юридичної особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого
обов’язки старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка
Кузницької
сільської ради та інші печатки
та штампи, передбачені
чинним
законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Кузницької сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Авраменко Олександра Єгоровича, паспорт
серії НК № 916916 виданий 14.02.2002 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-2578118617, с.Кузничі, вул.Вишнева,27 Городнянський р-н,
Чернігівська обл., телефон - 0961596192.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Конотопської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Конотопської сільської
ради (ЄДРПОУ04415169 ), розташованої за адресою: вул.Щорса.83 село Конотоп
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Колодьку С.М. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Конотопської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання
територіальних
громад,
працівників
підприємств,
закладів,
установКонотопської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Конотопської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Конотопської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Конотопської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Колодько Сергія Михайловича (2861806279)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Богдан Алли Василівни (2782804800)
головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Конотопської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Колодько Сергію Михайловичу
(перший
підпис) та члену Комісії Богдан Алли Василівни (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Конотопської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Конотопської сільської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської
ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Конотопськоїсільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії
використовується гербова печатка Конотопської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Конотопської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Колодько Сергія Михайловича , паспорт
серії НК № 040842 виданий 27.03.1996 року Прилуцьким РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-2861806279, с.Конотоп, вул. Гагарина, буд.9, Городнянський рн, Чернігівська обл., телефон - 0679692381.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Поліської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Поліської сільської ради
(ЄДРПОУ04525343), розташованої за адресою: вул. Садова, буд.1 село Полісся,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Науменко Д.А. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Поліської сільської ради,
повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури об’єднання
територіальних громад, працівників підприємств, закладів, установ Поліської сільської
ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією юридичної особи – Поліської
сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Поліської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Поліської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Науменко Діана Анатоліївна (3370116946)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Брик Тетяна Федорівна (2591109224)
головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Поліської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Науменко Діані Анатоліївні (перший підпис) та
члену Комісії Брик Тетяні Федорівні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Поліської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Поліської сільської ради та
підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської ради та її
виконавчих органів майна та зобов’язань Поліської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії використовується гербова печатка Поліської сільської
ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для
державної реєстрації реорганізації Поліської сільської ради та внесення змін у відомості
про Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Науменко Діану Анатоліївну , паспорт
серії НМ № 494194 виданий 25.03.2015 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області, ІПН-2591109224, с.Полісся, вул. , буд.Першотравнева, буд.45
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 0931377437.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Гніздищенської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Гніздищанської сільської
ради (ЄДРПОУ04415117), розташованої за адресою: вул. Перемоги, буд.9 село Гніздище,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Коваленко В.І. попередити відповідно до
вимог чинного законодавства працівників виконавчого апарату Гніздищанської сільської
ради, повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури
об’єднання територіальних громад, працівників
підприємств, закладів, установ
Гніздищанської сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією
юридичної особи – Гніздищанської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Гніздищенської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Гніздищенської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Коваленко Валентин Іванович (2382014837)
в.о.старости
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Телегіна Світлана Петрівна (2250818568)головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Гніздищанської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Коваленка Валентина Івановича (перший підпис)
та члену Комісії Телегіну Світлану Петрівну(другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Гніздищенської сільської ради у строк до «20» лютого
2018 року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Гніздищенської
сільської ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської
міської ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Гніздищенської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії використовується гербова печатка Гніздищенської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Гніздищенської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Коваленка Валентина Івановича , паспорт
серії НМ № 380029 виданий 20.09.2010 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області,
ІПН-2382014837, с.Гніздище, вул.9-го Травня , буд.28,
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 096847098763.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
(перша (19) сесія сьомого скликання)
від 16 січня 2018 року
м. Городня
Про реорганізацію
Моложавської сільської ради
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про бухгалтерський облік та
фінансову діяльність в Україні, «Про національний архівний фонд та архівні
установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
ст..492 Кодексу Законів про працю України, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Моложавської сільської
ради (ЄДРПОУ04415198), розташованої за адресою: вул.Горького , буд.28 село Моложава,
Городнянського району, Чернігівської області, шляхом приєднання до Городнянської
міської ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. Троїцька , буд.13,
м.Городня, Городнянського району, Чернігівської області.
2.Виконуючому обов’язки старости Куцу Л.В. попередити відповідно до вимог
чинного законодавства працівників виконавчого апарату Моложавської сільської ради,
повноваження яких не припиняються в зв’язку з проведенням процедури об’єднання
територіальних громад, працівників підприємств, закладів, установ Моложавської
сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією юридичної особи –
Моложавської сільської ради.
3.Горднянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Моложавської
сільської ради з дня набуття повноважень Городнянською міською радою, обраною
Городнянською міською об’єднаною територіальною громадою.
4.Утворити комісію з реорганізації Моложавської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Куца Людмила Василівна (2383708626)
в.о.старости
(ПІБ,
ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії:
Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)

Члени комісії:
Ковальчук Людмила Миколаївна (2207616241) головний бухгалтер сільської ради
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Пінчук Володимир Миколайович
(2984703058),
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)

5. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
6.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Моложавської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається голові Комісії Куцій Людмилі Василівні (перший підпис) та
члену Комісії Ковальчук Людмилі Миколаївні (другий підпис).
7.Комісії з реорганізації Моложавської сільської ради у строк до «20» лютого 2018
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Моложавської сільської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської
ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Моложавської сільської ради.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери сільської ради, яка проходить стадію реорганізації, встановити на
період до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної
особи, шляхом приєднання, що в повсякденній діяльності виконуючого обов’язки
старости та ліквідаційної комісії використовується гербова печатка Моложавської
сільської ради та інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством.
9.Строк Для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
10.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити
своєчасне здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
11.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для
державної реєстрації реорганізації Моложавської сільської ради та внесення змін у
відомості про Городнянську міську раду в ЄДР в.о.старости Куцу Людмилу Миколаївну ,
паспорт серії НК № 633702 виданий 22.10.1999 року Городнянським РВ УМВС України в
Чернігівській області,
ІПН-2383708626, с.Невкля, вул. Вознесенська , буд.39,
Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 0966846777.
12.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

А.І.Богдан

