ПРОЄКТ
УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА

РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(перша

сесія восьмого скликання)

від 10 грудня 2020 року
м. Городня
Про реорганізацію
Андріївської сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію
активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №
1000/5, Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Андріївської сільської
ради (ЄДРПОУ 04415057), розташованої за адресою: вул. Набережна, буд. № 7
с. Андріївка, 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.Городнянська міська рада є правонаступником прав та обов'язків, а також
всього майна Андріївської сільської ради.
3.Утворити комісію з реорганізації Андріївської сільської ради у складі:
Голова комісії: Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), заступник міського голови
(ПІБ, ідент. номер)
(посада)
Заступник голови комісії: староста округу
(ПІБ, ідент. номер)

(посада)

Секретар комісії:
сільської ради

Новик

Оксана

Михайлівна

(2780705201) головний бухалтер

(ПІБ, ідент. номер)

(посада)

Члени комісії:
Пірак Наталія Володимирівна
(ПІБ, ідент. номер)

(2692812423),

Яценко Дмитро Васильович (2535117210),
ради
(ПІБ, ідент. номер)

головний бухгалтер міської ради
(посада)
начальник юридичного відділу міської
(посада)

4. Місце знаходження комісії з реорганізації: м. Городня, вул. Троїцька, 13,
Городнянський район, Чернігівська обл., 15100.
5.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження
щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування
Андріївської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та інших
документів, яке надається міському голові Богдану Андрію Івановичу (перший підпис),
голові комісії Лахнеку Ігорю Миколайовичу (перший підпис) та секретарю комісії
Новик Оксані Михайлівні (другий підпис).
6.Комісії з реорганізації Андріївської сільської ради у строк до «20» січня 2021
року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Андріївської сільської
ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Городнянської міської
ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Андріївської сільської ради.
7. Строк для пред’явлення кредиторами вимог складає 2 місяці з моменту
державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних, фізичних осіб
працівників та громадських формувань.
8.З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери Андріївської 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
Андріївської сільської ради та інші печатки
та штампи, передбачені
чинним
законодавством.
9.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне
здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи
інформувати Городнянську міську раду.
10.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної
реєстрації реорганізації Андріївської сільської ради та внесення змін у відомості про
Городнянську міську раду в ЄДР старосту округу .
11.Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський

голова

А.І.Богдан

