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Про припинення діяльності  Миколаївської 

обласної бібліотеки для юнацтва 

в результаті реорганізації шляхом приєднання 

до Миколаївської обласної бібліотеки для 

дітей ім. В.О.Лягіна 

                  _________ сесія  

                  восьмого скликання 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, пунктів 1, 3 частини 

першої статті 44, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 104, 105, 106 Цивільного кодексу України, з метою оптимізації 

закладів бюджетної сфери та ефективного використання майна спільної 

власності територіальних громад Миколаївської області обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити діяльність Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва 

(05492633) в результаті реорганізації  шляхом приєднання до Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В.О.Лягіна (02221797). 

2. Вважати Миколаївську обласну бібліотеку для дітей ім. В.О.Лягіна 

правонаступником  майна, прав та обов’язків Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва. 

3. Доручити Миколаївській обласній військовій адміністрації здійснити 

відповідні організаційно-правові заходи щодо припинення діяльності 

Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва в результаті реорганізації 

шляхом приєднання до Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. 

В.О.Лягіна (02221797), у тому числі: 

 

створити комісію з припинення Миколаївської обласної бібліотеки для 

юнацтва; 
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повідомити орган, що здійснює  державну реєстрацію, про прийняття 

рішення стосовно припинення діяльності Миколаївської обласної бібліотеки 

для юнацтва в результаті реорганізації шляхом приєднання до Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна та надати необхідні документи для 

внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 
 

забезпечити дотримання прав працівників Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва; 

 

вжити заходів щодо затвердження в установленому чинним 

законодавством порядку передавального акта, складеного комісією з 

припинення Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва; 

 

вжити необхідних заходів в установленому чинним законодавством 

порядку щодо передачі в оперативне управління майна Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва до Миколаївської обласної бібліотеки для дітей 

ім.В.О.Лягіна згідно з додатком;  

 

внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про внесення змін 

до Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О.Лягіна» та 

надати пропозиції щодо подальшого фінансування цього закладу. 

 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань науки, освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури 

та духовності. 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                       Ганна ЗАМАЗЄЄВА 

 

 


