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( третя (позачергова) сесія восьмого скликання)

____________ 2021 року
м. Ніжин

Про внесення змін до рішення другої 
(позачергової) сесії восьмого скликання 
від 24 грудня 2020 року «Про вихід 
Бахмацької районної ради із складу 
засновників юридичних осіб - 
бюджетних установ, закладів та підприємств»

Розглянувши клопотання Бахмацької міської ради від 19 січня 2021 року 
№03-09/147, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 
управління та розпорядження об’єктами комунальної власності та постійної 
комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та 
запобігання корупції, розвитку і реформування місцевого самоврядування, 
децентралізації, європейської інтеграції та інформаційної політики, керуючись 
статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
районна рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення другої (позачергової) сесії Ніжинської 
районної ради восьмого скликання «Про вихід Бахмацької районної ради із 
складу засновників юридичних осіб -  бюджетних установ, закладів та 
підприємств», а саме:

1.1 Доповнити Додатком 4 «Перелік юридичних осіб - бюджетних 
установ, закладів та комунальних підприємств, на які безоплатно передаються 
права засновника Бахмацькій міській раді (код ЄДРПОУ 04061702) комунальна 
установа «Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» 
Бахмацької районної ради Чернігівської області» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної 
власності та постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської 
етики, законності та запобігання корупції, розвитку і реформування місцевого 
самоврядування, децентралізації, європейської інтеграції та інформаційної 
політики.

Голова районної ради Анатолій КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ



Додаток
до рішення третьої сесії 
Ніжинської районної ради 
восьмого скликання 
від_________ 2021 р.

Перелік
юридичних осіб - бюджетних установ, закладів та 

комунальних підприємств, на які безоплатно передаються права засновника 
Бахмацькій міській раді (код ЄДРПОУ 04061702)

Комунальна установа «Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 
«Мрія» Бахмацької районної ради Чернігівської області»

№
за/п Назва установи Код ЄДРПОУ Юридична адреса

1. Комунальна установа «Дитячий 
позаміській заклад оздоровлення та 

відпочинку «Мрія» Бахмацької районної 
ради Чернігівської області»

32991844 16544 
Чернігівська обл., 
Бахмацький р-н, 

с. Курінь, 
вул. Міщенка, 28

Начальник відділу освіти, сім'ї, 
молоді та спорту Бахмацької міської ради Л.М. Журба


