
Додаток 2
до рішення Конотопської районної ради 
від 16.12.2020 р.

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

м.Путивль «15» лютого 2021 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації _Путивльськоі районної ради, 
створеної рішенням Конотопської районної ради від _15 грудня 2020 р., у складі:

Голови комісії: Бик Віктор Михайлович 278940443
Заступника голови комісії: Бойченка Олексія Олександровича 3463506298
Члена комісії: Коток Наталії Василівни 2746809169
Член комісії: Сахно Тетяни Петрівни 2762617322
Член комісії: Рижикової Людмили Ігорівни 3171110741
Член комісії: Іванової Тетяни Петрівни 2274611703
керуючись Цивільним кодексом України, Законом України від 17.11.2020 №1009-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» склали цей акт 
про наступне:

1. Конотопська районна рада (ЄДРПОУ 23825594), місцезнаходження: вул. Соборна, 23, 
м.Конотоп, Сумської області, 41607) внаслідок реорганізації Путивльської районної ради 
(ЄДРПОУ 24006214), місцезнаходження: м. Путивль Сумської області вулиця Першотравнева 84 
шляхом приєднання до Конотопської районної ради є правонаступником майна, активів та 
зобов’язань ^Путивльської районної ради, а саме:

Нематеріальних активів (балансова вартість) -  3120,00 грн., у тому числі:
- основні засоби - _________ грн.;
- інші необоротні матеріальні активи -  3120,00 грн.;
Виробничі запаси - __________ грн.;
Грошових коштів - _______грн.;
Дебіторської заборгованості - _________ грн., у тому числі:
- перед бюджетом - __________ грн.;
- з оплати праці - __________грн.;
Кредиторської заборгованості - _________ грн., у тому числі:
- перед бюджетом - __________ грн.;
- з оплати праці -  _J________грн.;

2. Разом із майном Путивльської районної ради Конотопська районна рада приймає документи, 
що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об єкди 
основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними 
ділянками.

Додатки до передавальногоакту:Два на 2 аркушах.Усього: 2___аркушів.

Комісія з реорганізації ДЗтritg^bggteeih районної ради:
Голова комісії:!підписі  С С  Віктор Михайлович Бик

Заступник голови комісії: ( п і д п и с __________ Олексій Олександрович Бойченко

Член комісії: (підпис)_______ Ж / '  ________  Людмила Ігорівна Рижикова

Член комісії: (підпис)_ _____________ Тетяна Петрівна Іванова

Від імені Конотопської районної ради прийняли:

Член комісіїїпідпис) ___ Наталія Василівна Коток

Член комісіїїпідпис) (  Тетяна Петрівна Сахно








