
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

__________ СЕСІЯ  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                     № _______/VIІI                          _________ 2021 р. 

 

 

Про затвердження передавального акту 
Кам’янської сільської ради 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», враховуючи рішення Кам’янської сільської ради 
від  26.09.2019 № 650-39/VII «Про добровільне приєднання територіальних 
громад до об’єднаної територіальної громади», рішення Софіївської 
селищної ради від 27.09.2019 № 2652-52/VII «Про добровільне приєднання 
територіальних громад до об’єднаної територіальної громади» та від 
28.01.2020 № 2887-57/VII «Про припинення діяльності Кам’янської сільської 
ради», селищна рада вирішила: 

 

1. Затвердити  передавальний  акт  Кам’янської сільської ради (код 
ЄДРПОУ 04337956) (додається). 

2. Передати відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого 
коімтету Софіївської селищної ради в управління юридичні особи та для 
ведення бухгалтерського обліку майно, а саме: 

2.1. Комунальний заклад «Вишнева сільська бібліотека» Кам’янської 
сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36730844) та майно, 
що обліковується на балансі закладу та визначене у додатку ___ до 
передавального акту. 

2.2. Комунальний заклад «Кам’янська сільська бібліотека» Кам’янської 
сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36730870) та майно, 
що обліковується на балансі закладу та визначене у додатку ___ до 
передавального акту. 



2.3. Комунальний заклад «Вишневий будинок культури» Кам’янської 
сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36730729) та майно, 
що обліковується на балансі закладу та визначене у додатку __ до 
передавального акту. 

2.4. Комунальний заклад «Ізлучистський сільський клуб» Кам’янської 
сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36730692) та майно, 
що обліковується на балансі закладу та визначене у додатку ___ до 
передавального акту. 

2.5. Комунальний заклад «Кам’янський сільськи клуб» Кам’янської 
сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36730650) та майно, 
що обліковується на балансі закладу та визначене у додатку ___ до 
передавального акту. 

2.6. Комунальний заклад «Олексіївський сільський клуб» Кам’янської 
сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36730755) та майно, 
що обліковується на балансі закладу та визначене у додатку _ до 
передавального акту. 

3. Передати відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради в управління юридичні особи та для ведення бухгалтерського обліку 
майно, а саме: 

3.1. Вишневий комунальний дошкільний навчальний заклад 
«Дюймовочка» Кам’янської сільської ради Дніпропетровської області (код 
ЄДОРПОУ 34665234) та майно, що обліковується на балансі закладу та 
визначене у додатку ____ до передавального акту.  

3.2. Кам’янський комунальний дошкільний навчальний заклад 
«Оленка» Кам’янської сільської ради Дніпропетровської області (код 
ЄДРПОУ 34665260) та майно, що обліковується на балансі закладу та 
визначене у додатку ____ до передавального акту.  

4. Майно визначене у додатку ___ до передавального акту прийняти на 
баланс Виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

 

  

             Селищний голова                                                 П.СЕГЕДІЙ 


