
                                                                                                                   

 

     УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(четверта (22) сесія сьомого скликання) 

 
від  26 квітня 2018 року 

Про затвердження передавального акту  

з приймання-передачі активів  

та пасивів  Дроздовицької сільської ради 

як юридичної особи  

  
 

 Розглянувши поданий комісією акт з приймання-передачі активів та пасивів 

Дроздовицької сільської ради до Городнянської міської ради, керуючись ст. 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», Цивільного кодексу України, рішенням першої 

(19) сесії сьомого скликання Городнянської міської ради від 16 січня 2018 року «Про 

реорганізацію Дроздовицької сільської ради», Городнянська міська рада, – 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити передавальний акт приймання-передачі активів та пасивів 

Дроздовицької сільської ради як юридичної особи ( додається). 

2. Прийняти на баланс Городнянської міської ради майно згідно акту  

прийому-передачі. 

          3. Передати  в оперативне управління та на баланс відділу культури, сім’ї 

молоді і спорту Городянської міської ради майно згідно додатку №1 (додається). 

4. Передати в оперативне управління та на баланс відділу освіти 

Городнянської міської ради одногрупового дошкільного навчального закладу на 

базі Дроздовицької ЗОШ I-III ступенів (код ЄДРПОУ 39564474), розташованого за 

адресою: 15132, Чернігівська область, Городнянський район, с. Дроздовиця, вул. 

Перемоги, 8, разом із закріпленими за ним основними засобами, фондами, 

матеріальними цінностями та майном згідно додатку №2 ( додається). 

4.1. Змінити засновника одногрупового дошкільного навчального закладу на 

базі Дроздовицької ЗОШ I-III ст. (код ЄДРПОУ 39564474), розташованого за 

адресою: 15132, Чернігівська область, Городнянський район, с. Дроздовиця, вул. 

Перемоги, 8,  на Городнянську міську раду за адресою: 15100, Чернігівська область, 

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

 



4.2.Начальнику відділу освіти Городнянської міської ради Смоляру Г.Л. 

привести освітні документи  одногрупового дошкільного навчального закладу на 

базі Дроздовицької ЗОШ I-III ст. у відповідність до вимог чинного законодавства 

відповідно до прийнятих змін. 

4.3. Затвердити Статут одногрупового дошкільного навчального закладу на 

базі Дроздовицької ЗОШ I-III ст. код (ЄДРПОУ 39564474), розташованого за 

адресою: 15132, Чернігівська область, Городнянський район, с. Дроздовиця, вул. 

Перемоги, 8, що додається. 

4.4. Начальнику відділу Городнянської міської ради Смоляру Г.Л.  привести 

провести зміни в державній реєстрації вказаних закладів в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в 

частині зміни складу засновників. 

5. Передати в господарське відання та на баланс комунальне  підприємство 

«Кузницьке» Городнянської міської ради майно згідно додатку №3 (додається). 

          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин та охорони природи 

Городнянської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

              Міський  голова                                                               А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


