
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

від 25.02.2021 № 8/6-5  

        м. Покровськ 

 

Про затвердження передавального акту 

Першотравневої сільської ради 

 

Враховуючи рішення Покровської міської ради Донецької області від 

18.12.2020 року №8/1-32 «Про реорганізацію юридичних осіб публічного права 

шляхом приєднання до Покровської міської ради Донецької області», 

відповідно до вимог Законів України, від 17 листопада 2020 року №1009-IX 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій», від 16 липня 1999 року № 996-ХIV «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 24 грудня 1993 року 

№ 3814-ХII «Про Національний архівний фонд та архівні установи», згідно 

Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 року №419, Положення про інвентаризацію 

активів та зобов'язань, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 року № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 року №1000/5, керуючись статтями 26, 59, 60, 

73, пункту 6-1 розділу V прикінцеві положення Закону України від 21 травня 

1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), 

міська рада - 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт юридичної особи публічного права 

Першотравнева сільська рада від 19.02.2021 року (ЄДРПОУ 21982042), 

місцезнаходження:85305, Донецька область, Покровський район, селище Перше 

Травня, вул. Зотова, буд.8) (акт додається). 

2. Затвердити акт приймання-передачі документів, що нагромадилися 

під час діяльності Першотравневої сільської ради року від 24.02.2021 року (акт 

додається). 



3. Прийняти до комунальної власності Покровської міської ради 

Донецької майно, активи та зобов’язання Першотравневої сільської ради 

(ЄДРПОУ 21982042), місцезнаходження:85305, Донецька область, Покровський 

район, селище Перше Травня, вул. Зотова, буд. 8). 

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету ради (Жук), контроль за виконанням 

рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань місцевого 

самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення 

громадського порядку, дотримання законності, захисту прав, свобод і законних 

інтересів (Тришкін), планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики 

(Харчевна). 

 

 

 

Міський голова Р. Требушкін 


