
        

     У К Р А Ї Н А 
   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

              третя позачергова сесія  восьмого скликання 
 

     РІШЕННЯ  №  6 

 

від 24 грудня 2020р. 
смт. Кушугум 

 

 

Про прийняття у комунальну власність  
Кушугумської  територіальної  

громади  в особі Кушугумської селищної 

ради зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Запорізького району  

Запорізької області  

 

 Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", Законом 

України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності",  

Цивільним кодексом України, Господарським кодексу України, Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, Положенням про інвентаризацію 

активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 

02.09.2014 № 879, враховуючи лист Кушугумського селищного голови від 
25.11.2020 № 01-35/1231, рішення Запорізької районної ради Запорізької області 

від 25.11.2020р. № 21 «Про безоплатну передачу майна (майнових прав) у 

комунальну власність Кушугумської об’єднаної територіальної громади (в особі 
Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області) зі 

спільної власності територіальної громади сіл, селищ Запорізького району 

Запорізької області», рішення Кушугумської селищної ради від 18.11.2020 № 11 

Про початок реорганізації Балабинської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області та Малокатеринівської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області шляхом приєднання до Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, рішення Балабинської селищної ради 
від 22.10.2020 № 25 

 

 КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Кушугумської  

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради Запорізького 
району Запорізької області зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Запорізького району Запорізької області Комунальну установу 



 
 

«Інклюзивно–ресурсний центр» Запорізької районної ради Запорізької області, 

код ЄДРПОУ 41975613, місцезнаходження: 70435, Запорізька область, 

Запорізький район, селище міського типу Балабине, вул. Престижна, буд. 2А 
(надалі Установа) разом з майном, що обліковується на балансі вищевказаної 

установи. 

 2. Змінити власника Установи, зазначеного у пункті 1 даного рішення, 

шляхом виключення зі складу засновників Запорізьку районну раду Запорізької 
області (код ЄДРПОУ 20487228) та включити до складу власників Кушугумську 

селищну раду Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ 24912102). 

 3. Внести зміни в найменування Установи, виклавши її назву таким чином: 
Комунальна установа «Інклюзивно–ресурсний центр» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області. 

 4. Залишити місцезнаходження Комунальної установи «Інклюзивно–

ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 
області за адресою: 70435, Запорізька область, Запорізький район, селище 

міського типу Балабине, вул. Престижна, буд. 2А. 

 5. Затвердити нову редакцію статуту Комунальної установи «Інклюзивно–
ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області (додається). 

 6. Доручити Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. 

утворити комісію з приймання-передачі зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області  у комунальну 

власність Кушугумської об’єднаної територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області зазначену 
в п. 1 цього рішення Установу, разом з майном, що обліковується на її балансі. 

 7. Доручити Кушугумському селищному голові Сосуновському В.С. 

підписати  акт прийому-передачі майна Установи, зазначеної в пункті 1 даного 

рішення. 
 8. Уповноважити виконуючу обов’язки директора Комунальної установи 

«Інклюзивно–ресурсний центр» Запорізької районної ради Запорізької області 

Марченко А.В., (ідентифікаційний номер 3352613249), звернутися до 
державного реєстратора для внесення відповідних змін до установчих 

документів Установи, пов’язаних зі зміною власника Установи та затвердження 

нової редакції статуту Установи. 

 9. Фінансовому відділу Кушугумської  селищної ради передбачити кошти 
на утримання Комунальної установи «Інклюзивно–ресурсний центр» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області  

 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Кушугумського 

селищного голову Сосуновського В.С. 
 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 
 


