
       

                                                                                                             
                                                                   УКРАЇНА                             

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

                                           ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я  

(друга сесія восьмого скликання) 

 

                 від 30 грудня 2020 року    

                  м. Городня 

 

                Про затвердження передавального акту 

                з приймання-передачі активів та пасивів 

                Ваганицької сільської ради як 

                юридичної особи. 

 

  Розглянувши поданий комісією акт з приймання-передачі активів та пасивів 

Ваганицької сільської ради до Городнянської міської ради, на підставі рішення 

першої сесії восьмого скликання Городнянської міської ради від 10.12.2020 року 

«Про реорганізацію  Ваганицької сільської ради», враховуючи рекомендації 

постійно діючої  комісіюГороднянської міської радиз питань комунальної 

власності, земельних відносин, охорони природи та містобудівної діяльності, 

керуючись керуючись статтями 26, 60 та  пунктом 6
1
 розділу V «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянськаміська рада  в и р і ш и л а : 
 

                                         

  1.Затвердити передавальний акт приймання-передачі активів та пасивів 

Ваганицької сільської ради як юридичної особи, що додається.  

  2.Прийняти на баланс Городнянської міської ради майно, згідно додатку №1 

  3.Кредиторську  заборгованість в сумі 11324,24 грн. перенести  та    

зареєструвати по головному розпоряднику коштів КВК 01 «Городнянська міська 

рада» по ТПВКМБ 0110150“Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” 

КЕКВ 2111  в сумі 11 324,24 грн.  

                        4.Передати в господарське відання та на баланс відділу житлово-

комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради майно, згідно додатку № 2. 

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

молоді та спорту Городнянської міської ради майно,  згідно додатку № 3. 

                         6.Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Пірак Н.В. провести організаційні заходи по прийняттю майна у 

комунальну власність Городнянської міської ради. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n1090


 

        7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

               Міський  голова                                                                   Андрій БОГДАН 

 

 
 

 


