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ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  

(тридцять сьома сесія сьомого скликання) 

 

_____________ 2020 року 

        м. Чернігів 

 

Про затвердження розподільчого балансу 

комунального закладу «Чернігівська 

районна централізована бібліотечна 

система» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області з передачі частини 

майна, прав, обов’язків до створеного 

шляхом виділу комунального закладу 

«Киселівська публічна бібліотека» 

Чернігівської районної ради Чернігівської 

області  

 

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», керуючись пунктом 20 частини 

першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення Чернігівської районної ради від 23 червня 2020 року «Про 

реорганізацію комунального закладу «Чернігівська районна централізована 

бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської області шляхом 

виділу» та поданий комісією з реорганізації комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області розподільчий баланс, районна рада 

вирішила:  

1. Затвердити розподільчий баланс комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області з передачі частини майна, прав, обов’язків 

до створеного шляхом виділу комунального закладу «Киселівська публічна 

бібліотека» Чернігівської районної ради Чернігівської області (додається).  

2. Голові комісії з реорганізації комунального закладу «Чернігівська 

районна централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області (Мірошниченко Т. В.) подати розподільчий баланс 



державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної 

юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством. 

3. Доручити начальнику відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту 

Чернігівської районної державної адміністрації (Мірошниченко Т. В.) після 

проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи здійснити 

передачу, а виконуючому обов’язки директора комунального закладу 

«Киселівська публічна бібліотека» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області (Чуприні В. В.) прийняти відповідно до затвердженого розподільчого 

балансу в оперативне управління та на баланс закладу майно за актом 

приймання-передачі, майнові права та зобов’язання, про що проінформувати 

Чернігівську районну раду у місячний термін. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

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 

 

 

Пояснювальна записка  

до проекту рішення «Про затвердження розподільчого балансу комунального 

закладу «Чернігівська районна централізована бібліотечна система» 

Чернігівської районної ради Чернігівської області з передачі частини майна, 

прав, обов’язків до створеного шляхом виділу комунального закладу 

«Киселівська публічна бібліотека» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області» 

На виконання рішення Чернігівської районної ради від 23 червня                       

2020 року «Про реорганізацію комунального закладу «Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області шляхом виділу», керуючись статтею 109 Цивільного кодексу України, 

статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», пунктом 20 частини 

першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи поданий комісією з реорганізації комунального закладу 

«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області розподільчий баланс, виконавчим апаратом 

Чернігівської районної ради підготовлено проект рішення на розгляд чергової 

сесії Чернігівської районної ради. 

 

 

Начальник відділу комунального  

майна виконавчого апарату  

районної ради          Н. Г. Хренова 


