
                                                                                  
                            

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

  Р І Ш Е Н Н Я              

(четверта (22) сесія сьомого скликання) 

 

 

від 26 квітня 2018 року                                                                    м. Городня 

 

Про  прийняття  у  комунальну  власність 

Городнянської    міської    ради   закладів  

культури  разом із закріпленими за  ними 

основними засобами, фондами, матеріаль- 

ними цінностями та майном спільної влас- 

ності територіальних  громад міста  та сіл  

Городнянського району  

 

 Взявши до уваги результати роботи комісії з прийому-передачі об’єктів 

спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського 

району, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Законом України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та ст. 89 Бюджетного кодексу України, міська рада, - 

 

                                                      В И Р І Ш И Л А :  

 

1.  Прийняти із спільної власності територіальних громад міста, сіл 

Городнянського району  у комунальну власність Городнянської міської ради 

Чернігівської області: 

1.1. Городнянську централізовану бібліотечну систему (код ЄДРПОУ 

05534769), розташовану за адресою: 15100, Чернігівська область, 

Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 8-а, до складу якої входить 

майно згідно з актом приймання-передачі (додаток 1); 

1.2. Городнянський районний будинок культури (код ЄДРПОУ 

05534491), розташований за адресою: 15100, Чернігівська область, 

Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 8-а, до складу якої входить 

майно згідно з актом приймання-передачі (додаток 1); 

1.3. Комунальну організацію «Комунальний заклад Городнянська 

школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» (код ЄДРПОУ 05535007), 

розташовану за адресою: 15100, Чернігівська область, Городнянський район, 

м. Городня, вул. Троїцька, 12, до складу якої входить майно згідно з актом 

приймання-передачі (додаток 1); 



1.4. Городнянський історико-краєзнавчий музей (код ЄДРПОУ 

34370920), розташований за адресою: 15100, Чернігівська область, 

Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 14, до складу якої входить 

майно згідно з актом приймання-передачі (додаток 1). 

2. Передати в оперативне управління та на баланс відділу культури, 

сім’ї, молоді і спорту Городнянської міської ради заклади культури разом із 

закріпленими за ними основними засобами, фондами, матеріальними 

цінностями та майном. 

3. Змінити засновника Городнянської централізованої бібліотечної 

системи (код ЄДРПОУ 05534769), розташовану за адресою: 15100, 

Чернігівська область, Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 8-а, 

на Городнянську міську раду за адресою: 15100, Чернігівська область, 

Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 13. 

3.1. Змінити найменування Городнянська централізована бібліотечна 

система на: 

повне – Комунальний заклад «Городнянська централізована 

бібліотечна система» 

скорочене – Городнянська ЦБС. 

3.2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. привести статутні документи Комунального 

закладу «Городнянська централізована бібліотечна система» у відповідність 

до вимог чинного законодавства. 

3.3. Затвердити Статут Комунального закладу «Городнянська 

централізована бібліотечна система», що додається. 

3.4. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. провести зміни вказаного закладу в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань в частині зміни видів економічної діяльності, у 

зв’язку з приведенням у відповідність до вимог чинного господарства, в 

частині зміни місцезнаходження юридичної особи з вулиці Леніна на вулицю 

Троїцьку, згідно рішення двадцять восьмої сесії шостого скликання 

Городнянської міської ради від 16 квітня 2015 року «Про перейменування 

назв вулиць та площ на території Городнянської міської ради» та в частині 

зміни складу засновників і найменування. 

4. Змінити засновника «Городнянський районний будинок культури» 

(код ЄДРПОУ 05534491), розташований за адресою: 15100, Чернігівська 

область, Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 8-а, на 

Городнянську міську раду за адресою: 15100, Чернігівська область, 

Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 13. 

4.1. Змінити найменування «Городнянського районного будинку 

культури» на: 

повне – Комунальний заклад «Міський будинок культури» 

Городнянської міської ради,  

скорочене – МБК Городнянської міської ради. 



4.2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. привести статутні документи Комунального 

закладу «Міський будинок культури» Городнянської міської ради у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

4.3. Затвердити Статут Комунального закладу «Міський будинок 

культури» Городнянської міської ради, що додається. 

4.4. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. провести зміни вказаного закладу в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань в частині зміни видів економічної діяльності, у 

зв’язку з приведенням у відповідність до вимог чинного господарства, в 

частині зміни місцезнаходження юридичної особи з вулиці Леніна на вулицю 

Троїцьку, згідно рішення двадцять восьмої сесії шостого скликання 

Городнянської міської ради від 16 квітня 2015 року «Про перейменування 

назв вулиць та площ на території Городнянської міської ради» та в частині 

зміни складу засновників і найменування. 

5. Змінити засновника Комунальної організації «Комунальний заклад 

Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» (код ЄДРПОУ 

05535007), розташовану за адресою: 15100, Чернігівська область, 

Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 12, на Городнянську міську 

раду за адресою: 15100, Чернігівська область, Городнянський район, м. 

Городня, вул. Троїцька, 13. 

5.1. Змінити найменування Комунальної організації «Комунальний 

заклад Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» на: 

повне – Комунальний заклад «Городнянська школа мистецтв імені Лідії 

Кондрашевської». 

скорочене – КЗ «Городнянська школа мистецтв». 

5.2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. привести статутні документи Комунального 

закладу «Городнянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевської» у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

5.3. Затвердити Статут Комунального закладу «Городнянська школа 

мистецтв імені Лідії Кондрашевської», що додається. 

5.4. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. провести зміни вказаного закладу в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань в частині зміни складу засновників і найменування. 

6. Змінити засновника Городнянський історико-краєзнавчий музей (код 

ЄДРПОУ 34370920), розташований за адресою: 15100, Чернігівська область, 

Городнянський район, м. Городня, вул. Троїцька, 14, на Городнянську міську 

раду за адресою: 15100, Чернігівська область, Городнянський район,              

м.  Городня, вул. Троїцька, 13. 

6.1. Змінити найменування Городнянський історико-краєзнавчий музей 

на: 



повне – Комунальний заклад «Городнянський історико-краєзнавчий 

музей». 

скорочене – Городнянський історико-краєзнавчий музей. 

6.2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. привести статутні документи Комунального 

закладу «Городнянський історико-краєзнавчий музей» у відповідність до 

вимог чинного законодавства . 

6.3. Затвердити Статут Комунального закладу «Городнянський 

історико-краєзнавчий музей», що додається. 

6.4. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Городнянської 

міської ради Яцковій О.Ю. провести зміни вказаного закладу в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань в частині зміни місцезнаходження юридичної особи 

з вулиці Леніна на вулицю Троїцьку, згідно рішення двадцять восьмої сесії 

шостого скликання Городнянської міської ради від 16 квітня 2015 року «Про 

перейменування назв вулиць та площ на території Городнянської міської 

ради» та в частині зміни складу засновників і найменування. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи 

Городнянської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                            А.І. Богдан  

  


