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Про внесення змін до Програми 
«Про фінансове забезпечення комісії 
з припинення юридичної особи - 
Куликівської районної ради шляхом 
реорганізації через приєднання до 
Чернігівської районної ради 
Чернігівської області»

Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 59 
Господарського кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 
державних адміністрацій», Постанови Верховної ради України «Про 
утворення та ліквідацію районів», на підставі пункту 16 частини першої 
статті 43, пункту 6“ розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи статтю 4 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
статтю 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», частину 4 статті 31 Закону України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи», Порядок подання фінансової звітності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, 
Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, Правила 
організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 
18.06.2015 № 1000/5, на підставі рішення Чернігівської районної ради від 
10.12.2020 року «Про реорганізацію Куликівської районної ради 
Чернігівської області шляхом приєднання до Чернігівської районної ради 
Чернігівської області» районна рада в и р і ш и л а :



1. Додаток 1 до Програми «Про фінансове забезпечення комісії з 
припинення юридичної особи - Куликівської районної ради шляхом 
реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської 
області» у новій редакції» викласти в іншій редакції, що додається.

2. В пункті 4 «Відповідальний виконавець програми» Розділу І 
«Паспорт Програми» текст «Куликівська районна рада до 28.02.2021 
р.Чернігівська районна рада Чернігівської області з 01.03.2021 р.» замінити 
текстом «Куликівська районна рада до 22.03.2021 р. (включно). Чернігівська 
районна рада Чернігівської області з 23.03.2021 р.».

3. В пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у тому числі:» Розділу І «Паспорт Програми» 
текст «237,54 тис.грн.» замінити текстом «244,54 тис.грн.».

4. В пункті 8.1 «Кошти районного бюджету» Розділу І «Паспорт 
Програми» текст «237,54 тис.грн.» замінити текстом «244,54 тис.грн.».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань бюджету, інвестицій та соціально-економічного 
розвитку.

Голова районної ради



Додаток 1
до Програми «Про фінансове 
забезпечення комісії з припинення 
юридичної особи - Куликівської 
районної ради шляхом реорганізації 
через приєднання до Чернігівської 
районної ради Чернігівської області», 
затвердженої рішенням Чернігівської 
районної ради від 23 лютого 2021 року

Ресурсне забезпечення
Програми «Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної 

особи - Куликівської районної ради шляхом реорганізації через 
приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області»

Статті видатків Сума, тис. гри.
Заробітна плата працівників, компенсаційні виплати 166,0
Нарахування на заробітну плату 9,55
Комунальні послуги 67,0
Послуги (крім комунальних - впорядкування архіву, 
забезпечення роботи бухгалтерської програми, 
інтернет, зв'язок)

1,99

ВСЬОГОо° 244,54 тис.грн.

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради
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