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Розглянувши рішення Куликівської селищної ради від 09 вересня 2020 

року № 1131 «Про порушення клопотання про безоплатну передачу юридичної 

особи - комунальний заклад «Районний трудовий архів» Куликівської районної 

ради у комунальну власність Куликівської селищної об’єднаної територіальної 

громади», відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, 

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

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

керуючись частиною 5 статті 60, пунктом 6
2
 розділу V Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила: 

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища Куликівського району Чернігівської області у комунальну власність 

Куликівської селищної територіальної громади в особі Куликівської селищної 

ради юридичну особу публічного права - комунальний заклад «Районний 

трудовий архів» Куликівської районної ради (код ЄДРПОУ 37444742).  

2. Припинити право оперативного управління Куликівської районної 

державної адміністрації Чернігівської області щодо комунального закладу 

«Районний трудовий архів» Куликівської районної ради (код ЄДРПОУ 

37444742, юридична адреса: вул. Партизанська, 2-а, смт Куликівка, 

Куликівський район, Чернігівська область, 16300). 

 

Про передачу комунального закладу «Районний 

трудовий архів» Куликівської районної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, 

селища Куликівського району Чернігівської області 

у комунальну власність Куликівської селищної 

територіальної громади 



3. В особі Куликівської районної ради вийти зі складу засновників 

юридичної особи публічного права - комунального закладу «Районний 

трудовий архів» Куликівської районної ради (код ЄДРПОУ 37444742), 

передавши всі належні права Куликівській селищній раді (код ЄДРПОУ 

04412432). 

4. Куликівській районній державній адміністрації Чернігівської області: 

4.1. Забезпечити підготовку та підписання акту приймання – передачі 

юридичної особи публічного права - комунального закладу «Районний 

трудовий архів» Куликівської районної ради (код ЄДРПОУ 37444742) 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.2. Врегулювати трудові відносини працівників комунального закладу 

«Районний трудовий архів» Куликівської районної ради (код ЄДРПОУ 

37444742) у відповідності до Кодексу законів про працю України.   

5. Куликівській районній державній адміністрації організаційно 

забезпечити виконання заходів згідно пунктів 1, 2, 3 цього рішення 

гарантувавши в перехідний період належне функціонування комунального 

закладу «Районний трудовий архів» Куликівської районної ради. 

6. Рекомендувати керівнику комунального закладу «Районний трудовий 

архів» Куликівської районної ради (код ЄДРПОУ 37444742), що передається, 

розробити статут комунального закладу в новій редакції та подати на 

затвердження Куликівській селищній раді.  

7. Виключити комунальний заклад «Районний трудовий архів» 

Куликівської районної ради з Переліку установ, закладів, підприємств спільної 

власності територіальних громад сіл, селища Куликівського району 

Чернігівської області в порядку визначеному чинним законодавством. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, транспорту та інфраструктури.  

 

Голова районної ради                             М.Ф. Силенко 


