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м. Чернігів 

 

Про передачу бюджетної установи – 

комунального закладу «ТРУДОВИЙ АРХІВ 

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, 

міста Козелецького району у комунальну 

власність Козелецької селищної 

територіальної громади 

 

Відповідно пункту 20 частини першої статті 43, пункту 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини третьої статті 8 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 

керуючись пунктом 39 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, Положенням про порядок відчуження, списання, 

передачі основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ Чернігівського району, затвердженого рішенням районної ради від                    

20 березня 2018 року, враховуючи рішення Козелецької селищної ради від 29 

грудня 2020 року «Про надання згоди на передачу із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Козелецького району до комунальної 

власності Козелецької селищної ради комунального закладу», районна рада 

в и р і ш и л а :  

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міста Козелецького району у комунальну власність Козелецької 

селищної територіальної громади бюджетну установу – комунальний заклад 

«ТРУДОВИЙ АРХІВ КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Козелецької районної ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ 35187904)  

відповідно до розмежування видатків між бюджетами. 

2. Вивести із складу засновників бюджетної установи, зазначеної у 

пункті 1 цього рішення, Козелецьку районну раду Чернігівської області (код 

ЄДРПОУ 22824090), у зв’язку з передачею до Козелецької селищної ради 

Козелецького району Чернігівської області (код ЄДРПОУ 04412419). 



3. Козелецькій районній державній адміністрації Чернігівської 

області: 

3.1. Забезпечити підготовку та підписання актів приймання-передачі 

бюджетної установи, відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.2. Врегулювати трудові відносини працівників бюджетної установи, 

зазначеної у пункті 1 цього рішення, у відповідності до Кодексу законів про 

працю України. 

4. Рекомендувати керівнику бюджетної установи, що передається, 

розробити статут установи у новій редакції та подати на затвердження 

Козелецькій селищній раді Козелецького району Чернігівської області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова районної ради                                                                          М.Ф.Силенко  


