


видiлу та подати йому в установленому законодавством порядку необхiднi 
документи для внесения до €диного державного реестру вiдповiдного запису. 

3 .2. Встановити строки для подания заяв та претензiй кредиторами до 
комунального закладу «Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 
система» Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвськоi" · областi один мiсяць з 
моменту внесения запису про реорганiзацiю шляхом видiлу до €диного 
державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських 
формувань. 

Вимоги кредиторiв подаються за адресою: 14000, м. Чернiгiв, 
вул.Шевченка,48,каб. 417. 

3 .3. Здiйснити iнвентаризацiю майна Боромикiвськоi", Брусилiвськоi", 
Киселiвськоi" сiльських бiблiотек-фiлiалiв, станом на 30.06.2020 i за П 
результатами скласти розподiльчий баланс, який в строк до 15.08.2020, але не 
ранiше закiнчення строку для пред'явления вимог кредиторами, з висновками 
кoмicii" подати на затверджения Чернiгiвськiй районнiй радi. 

3 .4. У встановленому порядку попередити працiвникiв Боромикiвськоi", 
Брусилiвськоi", Киселiвськоi" сiльських бiблiотек-фiлiалiв про видiл зi складу 
комунального закладу «Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна 
система» Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвськоi" областi комунального 
закладу «Киселiвська публiчна бiблiотека» i забезпечити дотримания Ух 
соцiально-правових гарантiй у порядку, визначеному чинним законодавством. 

4. Koмicii" з реорганiзацii" комунального закладу «Чернiгiвська районна 
централiзована бiблiотечна система» Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвсько1 
областi провести органiзацiйно-правовi заходи, передбаченi чинним 
законодавством У кра1ни. 

5. Виконання обов'язкiв директора комунального закладу 
«Киселiвська публiчна бiблiотека» покласти на Чуприну Bipy Василiвну 
(iдентифiкацiйний номер XXXXXXXXXX), до укладания контракту з 
к;ерiвником закладу в установленому порядку; 

6. Пiсля виконания пiдпункту 3 .3 пункту 3 цього рiшения з 
реорганiзацi1 начальнику вiддiлу освiти, сiм'У, молодi та спорту Чернiгiвськоi" 
районно1 державно� адмiнiстрацi1 передати, а в. о. директорiв комунальних 
закладiв «Киселiвська публiчна бiблiотека» прийияти за актом приймания
передачi на баланс комунального закладу майно, активи та пасиви, вiдповiдно 
до затвердженого розподiльчого балансу. 

7. Ведения бухгалтерського облiку комунального закладу 
«Киселiвська публiчна бiблiотека» здiйснюе фiнансово-господарська служба 
при вiддш1 освiти, ciм'i", молодi та спорту Чернiгiвськоi" районноi" державноi" 
адмiнiстрацii". 

8. Органу управлiния комунального закладу « Чернiгiвська районна 
централiзована бiблiотечна система» Чернiгiвськоi" районноi" ради Чернiгiвськоi" 
областi у встановленому порядку пiдготувати проект Статуту комунальних 
закладiв «Киселiвська публiчна бiблiотека» та подати на затверджения 
Чернiгiвськiй районнiй радi одночасно з розподiльчими балансами. 





Додаток 
до рiшення Чернiгiвсько'i районно'i ради 
23 червня 2020 року «Про·реорганiзацiю 
комунального закладу « Чернiгiвська 
районна централiзована бiблiотечна 
система» Чернiгiвсько'i районно'i ради 
Чернiгiвсько'i областi шляхом видiлу» 
(35 сесiя 7 скликания) 

Склад кoмicii з peopraнiзaцii комунальноrо закладу «Чернiriвська 
районна централiзована бiблiотечна система» Чернiriвськоi районноi ради 

Чернiгiвськоi областi, шляхом видiлу iз нього новоi юридичноi особи 

Голова кoмicii: 

Мiрошниченко Тетяна ВалерiУвна -начальник вiддiлу освiти, сiм'У, молодi 
та спорту ЧернiгiвськоУ районноУ державноУ адмiнiстрацiУ, реестрацiйний номер 
облiковоУ картки платника податкiв -xxxxxxxxxx. 
Члени кoмicii: 

Ботяй Юлiя Володимирiвна головний бухгалтер фiнансово- 
господарськоУ служби при вiддiлi освiти, сiм'У, молодi та спорту ЧернiгiвськоУ 
районноУ державноУ адмiнiстрацiУ, реестрацiйний номер облiковоУ картки 
платника податкiв -xxxxxxxxxx. 

Ващенок Борис Миколайович -голова постiйноУ комiсiУ районноУ ради з 
питань комунальноУ власностi, житлово-комунального господарства, транспорту 
та iнфраструктури, реестрацiйний номер облiковоУ картки платника податкiв -
xxxxxxxxxx. 

Кисла Наталiя Петрiвна - спецiалiст фiнансово-господарськоУ служби при 
вiддiлi освiти, сiм'У, молодi та спорту ЧернiгiвськоУ районноУ державноУ 
адмiнiстрацiУ, реестрацiйний номер облiковоУ картки платника податкiв - 
xxxxxxxxxxx. 

Мисюра Олександр Олександрович - голова постiйноУ комiсi� районноУ 
ради з питань освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, спорту та 
туризму, реестрацiйний номер облiковоУ картки платника податкiв - 
xxxxxxxxxxx. 

Полiщук Володимир Андрiйович - заступник голови районно1 ради, 
реестрацiйний номер облiковоi: картки платника податкiв-xxxxxxxxxx. 

Пономаренко Микола Дмитрович - голова постiйно1 кoмicii: районно1 
ради з питань бюджету, iнвестицiй та соцiально-економiчного розвитку, 
реестрацiйний номер облiковоi: картки платника податкiв-xxxxxxxxxx. 

Стельмах Валентина Петрiвна - в.о. директора комунального закладу 
«Чернiгiвська районна централiзована бiблiотечна система» Чернiгiвсько1 
районноi: ради Чернiгiвськоi: областi, реестрацiйний номер облiковоi: картки 
платника податкiв -xxxxxxxxxx. 

Хренова Наталiя Геннадii:вна - начальник вiддiлу комунального майна 
районноi: ради, реестрацiйний номер облiковоi: картки платника податюв 
xxxxxxxxxx. 

Керуючий справами виконавчого 
апарату районноi: ради С.М.Струк 




