
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про припинення діяльності   Двадцять дев’ята сесія  
Державної інспекції по охороні                                      сьомого скликання  
пам’яток культури в Миколаївській області                                       
 
 
 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 106 
Цивільного кодексу України, згідно з рішенням обласної ради від 26 жовтня 
2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад Миколаївської області» (зі змінами, внесеними рішеннями обласної 
ради від 24 червня 2011 року № 11, від 26 червня 2012 року № 33), з метою 
оптимізації закладів бюджетної сфери та ефективного використання майна 
комунальної власності обласна рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити діяльність Державної інспекції по охороні пам’яток 
культури в Миколаївській області шляхом реорганізації (приєднання) до 
Комунального закладу культури «Миколаївський обласний краєзнавчий 
музей». 

2. Вважати Комунальний заклад культури «Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей» правонаступником Державної інспекції по охороні 
пам’яток культури в Миколаївській області. 

3. Передати майно, права та обов'язки Державної інспекції по охороні 
пам’яток культури в Миколаївській області правонаступнику - Комунальному 
закладу культури «Миколаївський обласний краєзнавчий музей». 

4. Доручити Миколаївській обласній державній адміністрації здійснити 
відповідні організаційно-правові заходи щодо реорганізації (приєднання) 
Державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській області, у 
тому числі: 

створення комісії з припинення (реорганізації) закладу та затвердження її  



2 
складу; 
письмове повідомлення органу державної реєстрації; 
затвердження передавального акта, складеного комісією з припинення 

(реорганізації) закладу. 
 
5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з 

дня опублікування повідомлення щодо прийняття рішення про припинення 
діяльності Державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській 
області шляхом реорганізації (приєднання) до Комунального закладу культури 
«Миколаївський обласний краєзнавчий музей».  

 
6. Миколаївській обласній державній адміністрації підготувати та внести 

на розгляд чергової сесії обласної ради питання про внесення змін до Статуту 
Комунального закладу культури «Миколаївський обласний краєзнавчий музей» 
з метою реалізації цього рішення та внести пропозиції щодо подальшого 
фінансування закладу. 
 

7.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань культури, науки, освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                             В. МОСКАЛЕНКО  


