
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 березня  2016року                 № 64 

смт. Голованівськ 

 

Про реформування РКП 

«Редакційно-видавниче об’єднання 

«Вісник Голованівщини»  

 

 Розглянувши Протокол № 1 від 4 січня 2016 року зборів трудового 

колективу РКП РВО «Вісник Голованівщини» та керуючись статтями 4, 7 та 

частиною 1 статті 9 Закону України «Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації», частиною 2 статті 43, 

частинами 4, 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-

економічного розвитку, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реформувати Районне комунальне підприємство «Редакційно- 

видавниче об’єднання «Вісник Голованівщини» та друкований засіб масової 

інформації «Вісник Голованівщини» шляхом виходу Голованівської районної 

ради зі складу засновників друкованого засобу масової інформації «Вісник 

Голованіщини» та зі складу засновників Районного комунального підприємства 

«Редакційно-видавниче об’єднання «Вісник Голованіщини» з перетворенням 

Районного комунального підприємства «Редакційно-видавниче об’єднання 

«Вісник Голованівщини» членами його трудового колективу у суб’єкт 

господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і 

тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації. 

 

2. У процесі реформування безоплатно передати у власність суб’єкта  

господарювання майно (крім приміщень і земельних ділянок), що на момент 

набрання чинності Законом України «Про реформування державних і 

 

 



комунальних друкованих засобів масової інформації» (01.01.2016 року) 

перебувало на балансі РКП РВО «Вісник Голованівщини», (майно, надане РКП 

РВО «Вісник Голованіщини» засновниками друкованого засобу масової 

інформації «Вісник Голованіщини» та РКП РВО «Вісник Голованівщини» у 

користування, та майно, придбане трудовим колективом РКП РВО «Вісник 

Голованівщини»), за умови забезпечення функціонування друкованого засобу 

масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови 

видання і тематичної спрямованості. 

 

3. Дане рішення довести до відома трудового колективу РКП РВО  

«Вісник Голованівщини», надіслати центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах та опублікувати в газеті 

«Вісник Голованівщини» в місячний строк з дня його прийняття. 

 

4. Доручити голові районної ради Кучмію Б.Б. укласти відповідні  

договори з правонаступниками відповідно до вимог цивільного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю 

та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 
 

 

 


