МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА
РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 11.02.2021
с. Миколаївка
Про затвердження
передавального акту

№ 08

Розглянувши поданий комісією з реорганізації Яструбинської сільської
ради передавальний акт, керуючись статтями 26, 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ст.ст. 104 – 108 Цивільного кодексу
України, ст.ст. 56 – 59 Господарського кодексу України, Закону України №
1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування
окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і
районних державних адміністрацій», сільська рада вирішила:
1. Затвердити передавальний акт комісії з реорганізації юридичної особи
Яструбинської сільської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
місцевого самоврядування, соціально – економічного розвитку громади,
планування місцевого бюджету, фінансів,
підприємництва та торгівлі,
реалізації державної регуляторної політики.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

одаток №1
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
с. Миколаївка

«

»

2021 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Яструбинської
сільської ради, утвореної рішенням Миколаївської сільської ради від 10.12.2020 р № 13, у
складі:
Голови комісії: Самотоя Сергія Володимировича
Заступника голови комісії: Непийводи Інни Володимирівни
Членів комісії: Біденко Світлани Миколаївни, Рябухи Віктора Сергійовича, Гаврило Юлії
Ярославівни, Дорофєєвої Ольги Іванівни.
Керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, Законом України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрації», склали
цей акт про наступне:
1. Миколаївська сільська рада (ЄДПРОУ 04391434, місцезнаходження: вул. Шевченка,
1, с. Миколаївка Сумського району Сумської області), внаслідок реорганізації
Яструбинської сільської ради (ЄДРПОУ 23055222, місцезнаходження: вул.
Кооперативна, 2 с. Яструбине Сумського району Сумської області) шляхом
приєднання до Миколаївської сільської ради, є правонаступником майна, активів та
зобов‘язань Яструбинської сільської ради, а саме:
Необоротних активів (балансова вартість) – 18873092,55грн. у тому числі:
- основні засоби –18828841,28 грн.;
- інші необоротні матеріальні активи –44251,27 грн.
Виробничі запаси –39003,00 грн.
Грошові кошти – 1407048,65грн.
Дебіторська заборгованість –0,00 грн., у тому числі:
- перед бюджетом –0,00 грн.;
- з оплати праці –0,00 грн.
Кредиторська заборгованість –0,00 грн., у тому числі:
- перед бюджетом –0,00 грн.;
- з оплати праці –0,00 грн.
2. Разом з майном сільської ради Миколаївська сільська рада приймає документи, що
підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об‘єкти
основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування
земельними ділянками.
Додатки до передавального акту: 11на 14 аркушах. Усього 14 аркушів.
Комісія з реорганізації Яструбинської сільської ради:
Голови комісії: __________________________ Самотой Сергій Володимирович
(підпис)

(ПІП)

Заступника голови комісії: ________________ Непийвода Інна Володимирівна
(підпис)

Член комісії: ____________________________

(ПІП)

Бідненко Світлана Миколаївна

(підпис)

Член комісії: ____________________________

(ПІП)

Рябуха Віктор Сергійович

(підпис)

Член комісії: ____________________________

(ПІП)

Гаврило Юлія Ярославівна

(підпис)

Член комісії: ____________________________
(підпис)

(ПІП)

Дорофєєва Ольга Іванівна
(ПІП)

Від імені Миколаївської сільської ради прийняла
комісія з прийняття майна, активів та зобов‘язань, у складі
________________________
(підпис)

________________________
(підпис)

Самотой Сергій Володимирович
(ПІП)

Непийвода Інна Володимирівна
(ПІП)

