
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівська область 
виписка із 

Р І Ш Е Н Н Я № 5- 284-VIII 

(п’ята сесія cьомого скликання) 
 

23 лютого 2021 року 

смт Сосниця 

                   

Про затвердження Передавальних актів 

сільських рад  
  

                Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

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, затверджену наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV 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, на підставі рішень Сосницької селищної ради від 16 

грудня  2020 року № 2-21- VIII «Про початок реорганізації Козляницької 

сільської ради»,  №2-23-VIII  від 16.12.2020 року «Про реорганізацію 

Бутівської сільської ради», №2-24-VIII від 16 грудня 2020 року « Про 

реорганізацію Хлоп’яницької сільсікої ради», №2-25-VIII від 16 грудня 2020 

року «Про реорганізацію Лавської  сільської ради», №2-28-VIII від 16 грудня  



 

 

 

2020 року «Про реорганізацію Спаської сільської ради», №2-29-VIII від 16 

грудня 2020 року «Про реорганізацію Вільшанської сільської ради», № 2-30- 

VIII  від 16 грудня 2020 року «Про реорганізацію Конятинської сільської 

ради», № 2-26-VIII  від 16 грудня 2020 року «Про реорганізацію Кудрівської 

сільської ради», № 2-22- VIII від 16 грудня 2020 року «Про реорганізацію 

Великоустівської сільської ради»   Сосницька селищна рада  

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити передавальний акт  Козляницької сільської ради (ЄДРПОУ 

04412320), розташованої за адресою: вул. Смирнова, б.42 с. Козляничі, 

Сосницького району, Чернігівської області. 

2.Затвердити передавальний акт Бутівської сільської ради (ЄДРПОУ 

04412739), розташованої за адресою: вул. Перше Травня, б.44 с. Бутівка, 

Сосницького району, Чернігівської  області. 

3.Затвердити передавальний акт Хлоп’яницької сільської ради (ЄДРПОУ 

04416370), розташованої за адресою: вул. Центральна, б.20 с. Хлоп’яники, 

Сосницького району, Чернігівської  області 

4.Затвердити передавальний акт Лавської сільської ради (ЄДРПОУ 

04525426), розташованої за адресою: вул. Миру, б.111,Б, с. Лави, 

Сосницького району, Чернігівської  області. 

5.Затвердити передавальний Спаської сільської ради (ЄДРПОУ 04416364), 

розташованої за адресою: вул. Придеснянська, б.53 с. Спаське, Сосницького 

району, Чернігівської  області 

6.Затвердити передавальний акт Вільшанської сільської ради (ЄДРПОУ 

04416275), розташованої за адресою: вул. Грушевського, б.16, А с. Вільшане, 

Сосницького району, Чернігівської  області. 

7.Затвердити передавальний акт Конятинської сільської ради (ЄДРПОУ 

04416358), розташованої за адресою: вул. Ювілейна, б.23 с. Конятин, 

Сосницького району, Чернігівської  області. 

 



 

 

8.Затвердити передавальний акт Кудрівської сільської ради (ЄДРПОУ 

04416329), розташованої за адресою: вул. М. Жолдака, б. 6,А с. Кудрівка, 

Сосницького району, Чернігівської  області. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Карета Ю.І. ) та секретаря Саприкіну Л.В. 

 

 

Селищний голова                                                 Андрій ПОРТНИЙ 


