
                                                                                                        

     УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

                                   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  Андріївської сільської ради 

як юридичної особи  

 

  Розглянувши поданий комісією акт з приймання-передачі активів та 

пасивів Андріївської  сільської ради до Городнянської міської ради, на підставі 

рішення першої сесії восьмого скликання Городнянської міської ради від 

10.12.2020 року «Про реорганізацію Андріївської сільської ради», враховуючи 

рекомендації постійно діючої  комісію Городнянської міської ради з 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», Городнянська міська рада в и р і ш и л а : 

          1. Затвердити передавальний акт приймання-передачі активів та пасивів 

Андріївської  сільської ради як юридичної особи, що додається. 

2. Прийняти на баланс Городнянської міської ради майно, згідно додатка 

№ 1. 

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

молоді і спорту Городнянської міської ради майно, згідно додатка №2.  

       4. Передати в оперативне управління та на баланс відділу освіти 

Городнянської міської ради Одногруповий дошкільний навчальний заклад на 

базі Автуницької ЗОШ I-II ступенів ( код ЄДРПОУ 39564453), розташований  за 

адресою: 15124, Чернігівська область, Городнянський район, с. Автуничі , вул. 

Армійська, 40, разом із закріпленими за ним основними засобами, фондами, 

матеріальними цінностями та майном. 

4.1. Змінити засновника Одногрупового дошкільного навчального закладу 

на базі Автуницької ЗОШ I-II ступенів ( код ЄДРПОУ 39564453), 

розташованого за адресою: 15124, Чернігівська область, Городнянський район, 

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


с. Автуничі , вул Армійська, 40 на Городнянську міську раду за адресою: 15100, 

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

         4.2.Змінити найменування Одногрупового дошкільного навчального 

закладу на базі Автуницької ЗОШ I-II ступенів ( код ЄДРПОУ 39564453) на: 

 повне - комунальний Одногруповий дошкільний навчальний заклад на 

базі Автуницької ЗОШ I-II ступенів Городнянської міської ради; 

 скорочене - ОДНЗ Автуницької ЗОШ І-ІІ ст. 

4.3. Затвердити Статут комунального Одногрупового дошкільного 

навчального закладу на базі Автуницької ЗОШ I-II ступенів Городнянської 

міської ради (код ЄДРПОУ 39564453), в новій редакції, що додається. 

4.4. Начальнику відділу освіти Городнянської міської ради    Смоляру 

Г.Л.  провести зміни в державній реєстрації вказаних закладів в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань в частині зміни найменування та складу засновників. 

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

комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради майно, згідно додатка № 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. 

           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 

 

 


































