
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят третьої чергової сесії восьмого скликання

26.01.2023 м. Березань № 38

Про реорганізацію відділу освіти
та сектору молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради

Відповідно до статей  26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні“,  статей  59,  78  Господарського кодексу України,  статей  104  –  107
Цивільного кодексу України,  з метою оптимізації та вдосконалення роботи
виконавчих органів ради,  структурування функціональних напрямків
діяльності,  забезпечення якісного функціонування закладів  (установ),
ефективного використання матеріально-технічних,  кадрових,  фінансових та
управлінських ресурсів,  раціонального використання бюджетних коштів,
Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Припинити шляхом реорганізації сектор молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради  (код ЄДРПОУ  22204814),  приєднавши до
відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради  (код ЄДРПОУ
22203100).

2. Перейменувати відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської
ради на Управління освіти,  молоді та спорту Березанської міської ради  (код
ЄДРПОУ 22203100).

3.  Затвердити положення про Управління освіти,  молоді та спорту
Березанської міської ради, що додається.

4.  Встановити,  що Управління освіти,  молоді та спорту Березанської
міської ради  (код ЄДРПОУ  22203100)  є правонаступником всіх зобов’язань,
майнових прав та обов’язків   сектору молоді та спорту виконавчого комітету
Березанської міської ради (код ЄДРПОУ 22204814).

5.  Встановити,  що строк для пред’явлення вимог кредиторів до сектору
молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради  (код
ЄДРПОУ  22204814)  складає  2  (два)  місяці з дня опублікування повідомлення
про рішення щодо реорганізації юридичної особи шляхом приєднання.
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6. Утворити Комісію з реорганізації юридичної особи сектору молоді та
спорту виконавчого комітету Березанської міської ради (код ЄДРПОУ
22204814) та затвердити її склад, що додається.

7. Визначити місцезнаходження Комісії за адресою: Україна, 07541,
Київська область, Броварський район, м. Березань, вулиця Героїв Небесної
Сотні, 9.

8. Голові комісії Івановій Ларисі Василівні  провести процедуру
реорганізації сектору молоді та спорту виконавчого комітету Березанської
міської ради (код ЄДРПОУ 22204814).

8.1. Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів щодо реорганізації та
державної реєстрації припинення діяльності юридичної особи шляхом
приєднання.

8.2. Забезпечити передачу інвентаризаційного майна, яке знаходиться на
балансі  сектору молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської
ради (код ЄДРПОУ 22204814) правонаступнику - Управлінню освіти, молоді та
спорту Березанської міської ради (код ЄДРПОУ 22203100).

8.3. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами за
зобов’язаннями.

8.4.Скласти та подати на затвердження Березанської міської ради
передавальний акт.

8.5. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати
прийняття цього рішення повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію,
про реорганізацію шляхом приєднання сектору молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради та подати необхідні документи передбачені
Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань“ державному реєстратору.

8.6. Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством при
проведенні процедури реорганізації юридичних осіб шляхом приєднання.

8.7. Здійснити заходи щодо попередження працівників про зміну істотних
умов  праці та про можливе вивільнення відповідних працівників, надання їм
гарантій, пільг та компенсації згідно з чинним законодавством.

8.8. Процедуру реорганізації завершити до 01.05.2023 року.
9. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
10. Рішення складене у 2 (двох) оригінальних примірниках, один з яких

надається державному реєстратору, з метою внесення відомостей про
припинення (реорганізацію) комунальної установи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну депутатську
комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини,
туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (Гуменюк В.А.),
першого заступника міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                                            Володимир ТИМЧЕНКО



Рішення розроблено сектором персоналу апарату Березанської міської ради
та її виконавчого комітету

Завідувач сектору Стелла СНІСАР

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови

Секретар міської ради

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів

Руслан ХРУЛЬ

Сергій ГУРА

Іванна МОСІНЗОВА

Керуючий справами виконавчого
комітету Лариса КОЧУР

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Березанської
міської ради

Завідувач юридичного сектору

Валентина МАТВІЄНКО

Людмила ОЛЕКСІЙЧУК

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

Державний реєстратор Центру
надання адміністративних послуг

Ірина МАРТИНЕЦЬ

Олександр БРИКОВ

Голова постійної депутатської
комісії міської ради з питань
освіти, культури, молоді та спорту,
медицини, туризму, соціального
захисту населення, допомоги
воїнам АТО Володимир ГУМЕНЮК



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                Рішення пятдесят третьої сесії
                Березанської міської ради
                від 26.01.2023 № 38

СКЛАД

Комісії з реорганізації юридичної особи сектору молоді та спорту
виконавчого комітету  Березанської міської ради

Іванова
Лариса Василівна

- завідувач сектору молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради, голова  комісії (***
)

Мартинець
Ірина Олексіївна

-  головний спеціаліст юридичного сектору апарату
Березанської міської ради та її виконавчого комітету,
член комісії (***)

Якусевич
Ніна Дмитрівна

- головний бухгалтер сектору молоді та спорту
виконавчого комітету Березанської міської ради, член
комісії (***)

Герасимова
Тамара Анатоліївна

- юрист відділу освіту виконавчого комітету
Березанської міської ради, член комісії (***)

Рассолова
Інна Геннадіївна

- головний бухгалтер відділу освіту виконавчого
комітету Березанської міської ради, член комісії
(***)

Секретар міської ради                                                                Сергій ГУРА
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