
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ                                                                                                                                      
від 02.04.2021                                                                              № 01
 с. Миколаївка 
Про реорганізацію шляхом 
приєднання до Миколаївської 
сільської ради Сумського району
Яструбинської сільської ради 
Сумського району

Керуючись Законом України № 1009-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 
104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну 
реєстрації юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність 
в Україні», ч.4 ст. 31 Закону України «Про національний архівний фонд та 
архівні установи», розпорядження Кабінету Міністрів України № 723-р від 
12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 
територій територіальних громад Сумської області», Порядку подання 
фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та
зобов‘язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу ХІV Правил 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 р. № 1000/5, враховуючи 
рішення Миколаївської сільської ради від 02.12.2020 р. № 01 «Про початок 
повноважень депутатів Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області», рішення Миколаївської сільської ради від 10.12.2020 року
№ 13 «Про початок реорганізації Яструбинської сільської ради Сумського 
району Сумської області шляхом приєднання до Миколаївської сільської ради 
Сумського району», сільська рада вирішила:



1. Припинити  юридичну  особу  Яструбинсткої  сільської  ради
Сумського району Сумської області (адреса: 42314, Сумська область Сумський
район, село Яструбине, вул. Кооперативна, 2; код ЄДРПОУ 23055222), шляхом
реорганізації (приєднання) до Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  (код  ЄДРПОУ  04391434),  розташованої  за  адресою:  42322,
вул. Шевченка, 1 с. Миколаївка Сумського району Сумської області. 

2. Миколаївську  сільську  раду  Сумського  району Сумської  області,
вважати правонаступником активів та пасивів всіх майнових прав та обов’язків
Яструбинської сільської ради Сумського району Сумської області.

3. Миколаївській  сільській  раді  Сумського району Сумської  області
забезпечити  прийняття  майна,  активів,  управлінських,  бухгалтерських
документів,  зобов’язань  від  Яструбинської  сільської  ради  у  комунальну
власність Миколаївської об‘єднаної територіальної громади з моменту внесення
до  ЄДР  запису  про  припинення  діяльності  Яструбинської  сільської  ради
(відповідальний за вчинення дій – голова Миколаївської сільської ради).

4. Сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради  забезпечити
переоформлення  цивільних,  господарських  договорів,  сторонами  яких  є
Яструбинської сільська рада, які зберігатимуть чинність у 2021 та наступних
роках.

5. Відповідальним за  виконання  даного  рішення  є  сільський голова
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

       18. Контроль за виконанням даного 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


	РІШЕННЯ

