
  

 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шоста   сесія              Восьмого скликання 

 

26.03.2021                         №7 

   

Про затвердження передавальних  

актів щодо передачі майна сільських  

рад, які припиняються  в результаті 

реорганізації  шляхом приєднання 

до Андрушівської міської ради 

 

 Керуючись ст. 26, 60, п. 6¹ Розділу  V «Прикінцеві  і перехідні 

положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст. 

106 Цивільного кодексу України, відповідно до рішення першої сесії третього 

пленарного засідання Андрушівської міської ради восьмого скликання від 

02.12.2020 №7  «Про  реорганізацію місцевих рад шляхом приєднання до 

Андрушівської міської ради», враховуючи рекомендації постійних  комісій  

міської ради,  міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.ЗАТВЕРДИТИ передавальні акти щодо балансових рахунків, матеріальних 

цінностей та активів, земельних ділянок, будівель, споруд, документів та 

архіву станом на 31.12.2020 Антопільської сільської ради, код ЄРДПОУ 

04346801, місцезнаходження: вул. Центральна, 4 А, с. Антопіль, 

Житомирської області, Волосівської сільської ради, код ЄРДПОУ 04346830, 

місцезнаходження:       вул. Кооперативна, 1, с. Волосів, Житомирської 

області, Бровківської сільської ради, код ЄРДПОУ 04346818, 

місцезнаходження: вул. Івана Франка, 4,               с. Бровки Перші, 

Житомирської області, Городківської сільської ради, код ЄРДПОУ 04346853, 

місцезнаходження: вул. Миру, 1, с. Городківка, Житомирської області, 

Гальчинської сільської ради, код ЄРДПОУ 04346847, місцезнаходження: вул. 

Ватутіна, 1, с. Гальчин, Житомирської області, Павелківської сільської ради, 

код ЄРДПОУ 04347002, місцезнаходження:        вул. Центральна, 1, с. 

Павелки, Житомирської області, Нехворощанської сільської ради, код 

ЄРДПОУ 04346988, місцезнаходження: вул. Центральна, 26 Б, с. Нехворощ, 

Житомирської області, Лебединецької сільської ради, код ЄРДПОУ 04346920, 



місцезнаходження: вул. Центральна, 1, с. Лебединці, Житомирської області, 

Міньковецької сільської ради, код ЄРДПОУ 04346965, місцезнаходження: вул. 

Левицького, 55 А, с. Міньківці, Житомирської області, Мостівської сільської 

ради, код ЄРДПОУ 04346971, місцезнаходження: вул. Окунєва, 1, с. Мостове, 

Житомирської області Малоп’ятигірської сільської ради, код ЄРДПОУ 

04346955, місцезнаходження: вул. Центральна, 31 А, с. Мала П’ятигірка, 

Житомирської області, Зарубинецької сільської ради, код ЄРДПОУ 04346882, 

місцезнаходження: вул. Першотравнева, 55, с. Зарубинці, Житомирської 

області, Новокотельнянської сільської ради, код ЄРДПОУ 247044501, 

місцезнаходження: вул. Шевченка, 10, с. Нова Котельня, Житомирської 

області, Каменівської сільської ради, код ЄРДПОУ 04346907, 

місцезнаходження: вул. Центральна, 9, с. Камені, Житомирської області, 

Яроповицької сільської ради, код ЄРДПОУ 04345368, місцезнаходження: вул. 

Київська, 36 А, с. Яроповичі, Житомирської області, які припиняються в 

результаті реорганізації шляхом приєднання до Андрушівської міської ради 

Бердичівського району Житомирської області, код ЄДРПОУ 24706710, що 

додаються. 

2.ПРИЙНЯТИ основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені в 

передавальних актах, у власність Андрушівської міської територіальної 

громади в особі Андрушівської міської ради.  

3.РЕОРГАНІЗУВАТИ  Антопільську сільську раду, Волосівську сільську раду, 

Бровківську сільську раду, Городківську сільську раду, Гальчинську сільську 

раду, Павелківську сільську раду, Нехворощанську сільську раду, 

Лебединецьку сільську раду, Міньковецьку сільську раду, Мостівську сільську 

раду, Малоп’ятигірську сільську раду, Зарубинецьку сільську раду, 

Новокотельнянську сільську раду, Каменівську сільську раду, Яроповицьку 

сільську раду шляхом приєднання до Андрушівської міської ради. 

4.ВВАЖАТИ Андрушівську міську територіальну громаду в особі 

Андрушівської  міської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованих сільських рад. 

5.УПОВНОВАЖИТИ міського голову Галину БІЛЕЦЬКУ здійснити державну 

реєстрацію припинення Антопільської сільської ради (код ЄРДПОУ 

04346801),  Волосівської сільської ради (код ЄРДПОУ 04346830), Бровківської 

сільської ради (код ЄРДПОУ 04346818), Городківської сільської ради (код 

ЄРДПОУ 04346853),  Гальчинської сільської ради (код ЄРДПОУ 04346847),  

Павелківської сільської ради (код ЄРДПОУ 04347002), Нехворощанської 

сільської ради (код ЄРДПОУ 04346988),  Лебединецької сільської ради (код 

ЄРДПОУ 04346920),  Міньковецької сільської ради (код ЄРДПОУ 04346965),  

Мостівської сільської ради (код ЄРДПОУ 04346971), Малоп’ятигірської 

сільської ради (код ЄРДПОУ 04346955),  Зарубинецької сільської ради (код 

ЄРДПОУ 04346882),  Новокотельнянської сільської ради (код ЄРДПОУ 



247044501), Каменівської сільської ради (код ЄРДПОУ 04346907), 

Яроповицької сільської ради (код ЄРДПОУ 04345368), як юридичних осіб в 

результаті їх реорганізації шляхом приєднання до Андрушівської міської ради 

(код ЄДРПОУ 24706710) Житомирської області. 

6.Відділу бухгалтерського обліку та звітності Андрушівської міської ради 

забезпечити взяття на бухгалтерський облік майна та активів згідно з 

передавальними актами. 

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

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Горкуна В.І. 

            

Міський голова                     Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


