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УКРАЇНА 
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
    ХІІ сесія VІІI скликання  

 
 

       «19 » серпня  2021 р.                                                №     -VІІІ                  
                                  смт. Краснокутськ  
 

Про затвердження Передавального 

акту Козіївської сільської ради  
 

           Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 Розділу 5 "Прикінцеві і перехідні 

положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно 

до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань", ст. 2 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, 

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, 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 І сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання від 

01.12.2020 р. № 1-VІІІ "Про початок повноважень депутатів Краснокутської 

селищної ради VІІІ скликання", № 2-VІІІ "Про початок повноважень  

Краснокутського селищного голови" та від 04.12.2020 р. № 18-VІІІ "Про початок 

реорганізації сільських та селищних рад, що увійшли до Краснокутської селищної 

ради", Краснокутська  селищна  рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Передавальний акт Козіївської сільської ради, ЄДРПОУ 04397419, 

місцезнаходження: вул. Слобожанська, 91, с. Козіївка, Краснокутського 

району, Харківської області, 62011, складений Комісією з реорганізації, яка 

утворена відповідно до рішення I сесії VIII скликання Краснокутської 

селищної ради Богодухівського Харківської області від 04 грудня 2020 року 

№ 18-VIII «Про початок реорганізації сільських та селищних рад, що увійшли 

до Краснокутської селищної ради». (Додаток на 26 арк. )  

 

2. Краснокутському селищному голові Ірині Карабут забезпечити виготовлення 

копії Передавального акту за правилами, передбаченими законодавством про 

державну реєстрацію юридичних осіб, для цілей здійснення державної 



реєстрації припинення Козіївської сільської ради, як юридичної особи в 

результаті її реорганізації шляхом приєднання до Краснокутської селищної 

ради (ЄДРПОУ 04397359), місцезнаходження: вул. Охтирська, 1,                   

смт Краснокутськ, Богодухівського району, Харківської області, 62002.   

     

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення селищної ради здійснити 

облік майна згідно з діючим законодавством та у відповідності до 

передавального акту. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Краснокутської селищної ради з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв'язку (Сергій  СУСЛО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                     Ірина КАРАБУТ 
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