
 

Про  зміну засновника, 

перейменування КЗ «Геніївський БК»  

та затвердження Статуту КЗ 

«Геніївський БК» у новій редакції»  

 

 

 Керуючись ст. 17, ст. 26, ст. 60, п.п. 9 п. 6-1 Розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 87, 88 Цивільного кодексу України, ст.ст. 

57, 65, 78 Господарського кодексу України, Законом України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій» від 17.11.2020 № 1009-IX, ст. 17 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, з метою приведення установчих документів КЗ 

«Геніївський БК» у відповідність до вимог чинного законодавства, 

Слобожанська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити засновника Комунального закладу «Геніївський будинок 

культури» Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області» 

(ЄДРПОУ 40889136) з «Геніївська сільська рада» (ЄДРПОУ 04396868)  на 

«Слобожанська селищна рада Чугуївського району Харківської області» 

(ЄДРПОУ 04397508, адреса: вул. Миру, 7 смт. Слобожанське Чугуївського 

району Харківської області, 63460) в зв'язку з набуттям повноважень 

новобраної Слобожанської селищної ради. 

2. Змінити повне найменування закладу культури з Комунальний 

заклад «Геніївський будинок культури» Геніївської сільської ради Зміївського 

району Харківської області» на Комунальний заклад «Геніївський будинок 

культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області. Визначити коротке найменування закладу культури: КЗ «Геніївський 

БК». 

3. Затвердити Статут  КЗ «Геніївський БК» у новій редакції. 

(Додається).  

4. Внести зміни до Єдиного державного юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань щодо органів управління 

закладу, а саме: вищий орган управління є Засновник – Слобожанська 

селищна рада Чугуївського району Харківської області, виконавчий орган 

управління є Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області. 



5. Керівнику КЗ «Геніївський БК», Гордієнко Світлані Миколаївні, 

забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту та змін про юридичну 

особу: 

- зміну найменування закладу – відповідно до цього рішення; 

- зміну засновника закладу – відповідно до цього рішення; 

- зміни щодо органів управління – відповідно до цього рішення; 

- зміну адреси закладу: вул. Дружби, б. 71, с. Геніївка Чугуївського 

району Харківської області, 63433. 

6. Керівнику КЗ «Геніївський БК», Гордієнко Світлані Миколаївні, не 

пізніше ніж за 2 місяці до запланованого вивільнення, попередити бухгалтера 

КЗ «Геніївський БК»,  про скорочення посади бухгалтера. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію – мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності і 

правопорядку (голова комісії – Євченко Є.С.). 

 

 

 

Слобожанський селищний голова     Дмитро ДІХТЯР 

 


