
Проект 

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

29 жовтня 2019 року 

        м. Чернігів 
 

Про реорганізацію комунального 

закладу «Чернігівська районна 

централізована бібліотечна 

система» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області шляхом 

виділу  
 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частиною четвертою 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 109 

Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з 

метою збереження бібліотечної системи в умовах децентралізації, Чернігівська 

районна рада вирішила: 

1. Виділити зі складу комунального закладу «Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області (код ЄДРПОУ 36806017), юридична адреса: 14002, Чернігівська 

область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 183) Довжицьку, Рівнопільську, 

Роїщенську, Хмільницьку сільські бібліотеки-філіали та створити на їх базі 

комунальний заклад «Хмільницька публічна бібліотека» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області  (місцезнаходження: вул. Дружби, 23,                   

с. Хмільниця, Чернігівського району, Чернігівської області, 15510) (надалі - 

комунальний заклад «Хмільницька публічна бібліотека»). 

2. Створити комісію з реорганізації комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області, шляхом виділу із нього нової юридичної 

особи (далі – Комісія з реорганізації) та затвердити склад комісії згідно з 

додатком. 

3. Голові комісії з реорганізації Кирюші О. В.: 

3.1. У триденний термін після прийняття цього рішення повідомити 

орган, який вносить до єдиного державного реєстру відомості щодо процесу 

реорганізації, про прийняте рішення щодо створення юридичної особи шляхом 



виділу та подати йому в установленому законодавством порядку необхідні 

документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису. 

3.2. Встановити строки для подання заяв та претензій кредиторами до 

комунального закладу «Чернігівська районна централізована бібліотечна 

система» Чернігівської районної ради Чернігівської області один місяць з 

моменту внесення запису про реорганізацію шляхом виділу до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань.  

Вимоги кредиторів подаються за адресою: 14000,  

м. Чернігів, вул. Шевченка, 106, до централізованої бухгалтерії відділу 

культури і туризму Чернігівської районної державної адміністрації. 

3.3. Здійснити інвентаризацію майна Довжицької, Рівнопільської, 

Роїщенської,  Хмільницької сільських бібліотек-філіалів, станом на 31.10.2019 і 

за її результатами скласти розподільчий баланс, який в строк до 15.12.2019, але 

не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з 

висновками комісії подати на затвердження Чернігівській районній раді. 

3.4. У встановленому порядку попередити працівників Довжицької, 

Рівнопільської, Роїщенської,  Хмільницької сільських бібліотек-філіалів про 

виділ зі складу комунального закладу «Чернігівська районна централізована 

бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської області 

комунального закладу «Хмільницька публічна бібліотека» і забезпечити 

дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним 

законодавством. 

4. Комісії з реорганізації комунального закладу «Чернігівська 

районна централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області провести організаційно-правові заходи, передбачені 

чинним законодавством України. 

5. Виконання обов'язків директора комунального закладу 

«Хмільницька публічна бібліотека» покласти на Якименко Ганну Іванівну 

(ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ), до укладання контракту з 

керівником закладу в установленому порядку 

6. Після виконання підпункту 3.3 пункту 3 цього рішення з 

реорганізації начальнику відділу культури і туризму Чернігівської районної 

державної адміністрації передати, а в. о. директора комунального закладу 

«Хмільницька публічна бібліотека» прийняти за актом приймання-передачі на 

баланс комунального закладу майно, активи та пасиви, відповідно до 

затвердженого розподільчого балансу. 

7. Ведення бухгалтерського обліку комунального закладу 

«Хмільницька публічна бібліотека» здійснює централізована бухгалтерія 

відділу культури і туризму Чернігівської районної державної адміністрації. 

8. Органу управління комунального закладу «Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області у встановленому порядку підготувати проект Статуту комунального 

закладу «Хмільницька публічна бібліотека та подати на затвердження 

Чернігівській районній раді одночасно з розподільчим балансом. 

9. Виконуючому обов'язки директора комунального закладу 

«Хмільницька публічна бібліотека» після затвердження Статуту комунального 



закладу подати відповідному органу, який вносить до єдиного державного 

реєстру відомості щодо державної реєстрації юридичної особи документи, 

передбачені чинним законодавством для державної реєстрації юридичної 

особи. 

10. Комунальний заклад «Хмільницька публічна бібліотека» є 

правонаступником прав та обов'язків пов'язаних з діяльністю Довжицької, 

Рівнопільської, Роїщенської,  Хмільницької сільських бібліотек-філіалів, згідно 

з розподільчим балансом. 

11. Виконуючому обов’язки директора комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області Стельмах В. П.: 

11.1. Внести зміни до структури комунального закладу. 

11.2. Внести зміни до Статуту комунального закладу та подати 

Чернігівській районній раді на затвердження, після чого здійснити їх державну 

реєстрацію в порядку та терміни, визначені чинним законодавством. 

12.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та інфраструктури та з питань освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та туризму. 

 

 

Голова районної ради                                                                     О. М. Ларченко 



Додаток до рішення Чернігівської  

районної ради 29 жовтня  2019 року «Про 

реорганізацію комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована 

бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області шляхом 

виділу» 
 

Склад комісії з реорганізації комунального закладу «Чернігівська  

районна централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області, шляхом виділу із нього нової юридичної особи 

Голова комісії: 

Кирюша Олексій Володимирович – провідний методист організаційно-

методичного центру при відділі культури і туризму Чернігівської районної 

державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 

Члени комісії: 

Поліщук Володимир Андрійович – заступник голови районної ради, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

 Курданов Андрій Леонідович – заступник голови районної державної 

адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

ХХХХХХХХХХ. 

 Хренова Наталія Геннадіївна – начальник відділу комунального майна 

районної ради, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

ХХХХХХХХХХ. 

 Пономаренко Микола Дмитрович – голова постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

 Ващенок Борис Миколайович – голова постійної комісії районної ради з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та інфраструктури, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 

 Мисюра Олександр Олександрович – голова постійної комісії районної 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту 

та туризму, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

ХХХХХХХХХХ. 

 Стельмах Валентина Петрівна – в.о. дирктора комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – ХХХХХХХХХХ. 

 Павлусенко Людмила Анатоліївна – бухгалтер II категорії 

централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму Чернігівської районної 

державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХХХХХХХ. 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                      С.М.Струк 


