




ЗА ТВЕР ДЖЕНО 
рiшенням Чернiгiвськоi' районноi" ради «Про 
затвердження передавального акта комунального 
позашкiльного навчального закладу «Центр 
туристично-краезнавчоi" творчостi Чернiгiвськоi" 
районноi' ради Чернiгiвськоi' областi» до 
правонаступника комунального позашкiльного 
навчального закладу «Будинок школяра 
Чернiгiвсько'i районно'i ради Чернiгiвськоi' 
областi» 
вiдоl .3 "-и� k..p 2020 року 
(35 сесiя 7 &ликання) 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ Р AXYHKIB, 
МАТЕРIАЛЬНИХ ЦIННОСТЕЙ ТА АКТИВIВ КОМУНАЛЬНОГО 

ПОЗАШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР 
ТУРИСТИЧНО - КРА€ЗНАВЧОI ТВОРЧОСТI ЧЕРНIГIВСЬКОI 

Р АЙОННОI РАДИ ЧЕРНIГIВСЬКОI ОБЛАСТI» ДО 
ПРАВОНАСТУПНИКА КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКIЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БУДИНОК ШКОЛЯРА ЧЕРНIГIВСЬКОI 
Р АЙОННОI РАДИ ЧЕРНIГIВСЬКОI ОБЛАСТI» 

Ми, що нижче пiдписалися, голова ком1с11 та члени ком1с11 з 
. ... . 

реоргаюзацн шляхом приеднання комунального позашкшьного навчального 
закладу «Центр туристично-краезнавчоi' творчостi Чернiгiвськоi' районноi' 
ради Чернiгiвськоi' областi» до комунального позашкiльного навчального 
закладу «Будинок школяра Чернiгiвськоi' районноi' ради Чернiгiвськоi' 
областi», згiдно з рiшенням Чернiгiвськоi' районноi' ради Чернiгiвськоi' 
областi вiд 23 грудня 2019року «Про припинення юридичноi' особи -
комунального позашкiльного навчального закладу «Центр туристично
краезнавчоi' творчостi Чернiгiвськоi' районноi' ради Чернiгiвськоi' областi» 

. ... . 

шляхом реоргаюзац11 через приеднання до комунального позашкшьного 
навчального закладу «Будинок школяра Чернiгiвськоi' районноi' ради 
Чернiгiвськоi' областi» (33 ceci'i 7 скликания). 

Голова кoмicii": 

Мiрошниченко 
Тетяна Валерii'вна 

Члени кoмicii': 

Ботяй 
Юлiя Володимирiвна 

начальник вiддiлу освiти, ciм'i', молод� та 
спорту Чернiгiвськоi' районноi' державн01 
адм1юстрацii·, реестрацiйний номер платника 
податкiв - xxxxxxxxxx. 

головний . бухгалтер вiддiлу освiти, ciм'i', 
молод� та спорту Чернiгiвськоi' районноi' 
державноi' адм1юстрацi1, реестрацiй�щй номер 
платника податкiв - xxxxxxxxxxx. 



Ващенок 
Борис Миколайович 

Горобей 
Iрина Сергi"iвна 

Кисла 
Наталiя Петрiвна 

Мисюра 
Олександр Олександрович 

Митькевич 
Валентин Михайлович 

Пономаренко 
Микола Дмитрович 

Струк 
Свiтлана Микола"iвна 

Хренова 
Наталiя Геннадi1вна 

голова постiйно"i комiсi1 Чернiгiвсько"i 
районно"i ради з питань комунально"i власностi, 
житлово-комунального господарства, 
транспорту та iнфраструктури, реестрацiйний 
номер платника податкiв - xxxxxxxxxx. 

юрисконсульт вiддiлу освiти, ciм'"i, молодi та 
спорту Чернiгiвсько"i районно"i державно"i 
адм1юстрацi"i, реестрацiйний номер платника 
податкiв - xxxxxxxxxxx. 

спецiалiст централiзовано1 бухгалтерi"i 
вiддiлу освiти, ciм'"i, молодi та спорту 
Чернiгiвсько"i районно"i державно1 адмiнiстрацi"i, 
реестрацiйний номер платника податкiв - 
xxxxxxxxxxx. 

- голова постiйно'i ком1с11 районно1 ради з 
питань освiти, охорони здоров'я, соцiального 
захисту, культури, спорту та туризму, 
реестрацiйний номер платника податюв - 
xxxxxxxxxxxx.

- директор позашкшьного навчального закладу 
«Центр туристично-краезнавчо"i творчостi 
Чернiгiвсько"i районно"i ради Чернiгiвсько"i 
областi», реестрацiйний номер платника 
податкiв - xxxxxxxxxxxx.

- голова постiйно"i ком1с11 районно"i ради 
районно1 ради з питань бюджету, iнвестицiй та 
сощально економ1чного розвитку, 
реестрацiйний номер платника податюв - 
xxxxxxxxxxx.

- керуючий справами виконавчого апарату 
районно1 ради, реестрацiйний номер платника 
податкiв - xxxxxxxxxx. 

начальник вiддiлу комунального майна 
районно1 ради, реестрацiйний номер платника 
податкiв - xxxxxxxxxxx. 

Керуючись статтею 107 Цивiльного кодексу У краi'ни, склали цей акт про те, 

що всi зобов'язання комунального позашкiльного навчального закладу 


























