
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РЮНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

РІШЕННЯ

08 грудня 2020 року № 13

Про створення комісії з реорганізації 
та нрийому-нередачі майна сільських рад 
Володимирецького району 
що реорганізуються шляхом приєднання 
до Володимирецької селищної ради

На підставі положень Конституції України, керуючись ст.ст.25, 26, 59, п.6-1 
Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 
України, СТ.59 Господарського кодексу, ст. 4, 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд 
та архівні установи». Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 02.09.2014 р. № 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 р. № 1000/5, у відповідності з 
розпорядженням Кабінету міністрів України № 722-р від 12.06.2020 р. «Про 
визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 
громад Рівненської області», з метою передачі у комунальну власність 
Володимирецької селищної ради майна, прав та обов’язків сільських рад 
Володимирецького району, що реорганізуються шляхом приєднання до 
Володимирецької селипщої ради Вараського району, визначення правового 
режиму майна, забезпечення підвищення ефективності майнових відносин у сфері 
управління майном, що є комунальною власністю, -

СЕЛРПЦНАРАДА
В И Р І Ш И Л А :

1. Почати процедуру реорганізації Володимирецької селипщої ради (ЄДРПОУ 
04388113), місцезнаходження: вул.Соборна 39, смт.Володимирець, шляхом 
приєднання до Володимирецької селищної ради сільських рад 
Володимирецького району (згідно додатку).



2. Припинити діяльність юридичних осіб - сільських рад Володимирецького 
району, що реорганізуються шляхом приєднання до В олодимирецької 
селищної ради.

3. На час проведення припинення діяльності юридичних осіб - сільських рад 
Володимирещ»кого району, що реорганізуються шляхом приєднання до 
Володимирещ>кої селипщої ради;
- бюджети сільських рад виконуються окремо до закінчення бюджетного 

періоду;
- Володимирещ.ка селищна рада може вносити зміни до рішень про 

місцеві бюджети, прийняті сільськими радами;
- до завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних 

розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих 
сільських рад здійснює Володимирецька селищна рада в особі 
Володимирецького селищного голови Ковенька Василя Васильовича;

- до завершення періоду окремого виконання бюджетів розформованих 
сільських рад функції місцевих фінансових органів територіальної 
громади здійснює Володимирецький селипщий голова Ковенько Василь 
Васильович;

- право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 
банківських документів розформованих сільських рад надати 
Володимирецькому селшцному голові Ковеньку Василю Васильовичу;

- право дрзтого підпису доручити визначити Володимирецькому 
селищному голові окремим розпорядженням.

4. Володимирецька селищна рада є правонаступником всього майна, прав та 
зобов’язань юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району, що 
реорганізуються шляхом приєднання до Володимирецької селипщої ради.

5. Утворити Комісії з реорганізації та приймання-передачі майна, прав та 
зобов’язань юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району, що 
реорганізуються шляхом приєднання до В о ло димирецької селищної ради, 
(далі -  Комісії з реорганізації). До складу Комісій з реорганізації включити 
уповноважених осіб Володимирецької селипщої ради та представників 
відповідних сільських рад Володимирецького району.

6. Доручити Володимирецькому селищному голові створити Комісії з 
реорганізації юридичних осіб - відповідних сільських рад 
Володимирецького району, що реорганізуються пшяхом приєднання до 
Володимирецької селипщої ради.

7. Доручити Володимирецькому селшцному голові привести у відповідність до 
вимог діючого законодавства і рішення Володимирецької селищної ради 
структури виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її 
виконавчих органів, відповідно до штатного розпису.

8. Затвердити План заходів з реорганізації юридичних осіб - сільських рад 
Володимирецького району, що реорганізуються шляхом приєднання до 
Володимирецької селипщої ради (додаток).

9. Уповноважити Комісії з реорганізації забезпечити проведення 
інвентаризації майна, активів, прав та зобов’язань юридичних осіб - 
сільських рад Володимирецького району, що приєднуються до 
Володимирецької селипщої ради. За результатами інвентаризації скласти 
відповідні акти.



10. Затвердити форму акту приймання-передачі документів згідно Правил 
організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях, (додаток). Комісії з реорганізації використовувати 
затверджену форму у своїй роботі.

11. Затвердити зразок передавального акту. Комісіям з реорганізації після 
проведення інвентаризації відповідно до вимог діючого законодавства 
скласти передавальні акти.

12. Комісіям з реорганізації забезпечити інвентаризацію та передачу 
документів.

13. Комісіям з реорганізації здійснити приймання майна, прав та зобов’язань 
юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району, що 
приєднуються до Володимирецької селищної ради.

14. Керівнику відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського 
забезпечення В о лодимирецької селищної ради забезпечити своєчасне та 
повне прийняття та оприбуткування майна, активів, прав та зобов’язань 
юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району, що 
реорганізуються шляхом приєднання до Володимирецької селипщої ради 
згідно з передавальними актами.

15. Головам Комісій з реорганізації забезпечити своєчасне виконання Плану 
заходів з реорганізації Володимирецької селищної ради.

16. Про хід і результати проведеної реорганізації, майна, активів, прав та 
зобов’язань юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району, що 
приєднуються до Володимирецької селищної ради, інформувати 
Володимирецьку селищну раду на Гї засіданні шляхом здійснення доповідей.

17. Головам Комісій з реорганізації забезпечити у встановленому законом 
порядку:
- забезпечити переведення залишків коштів на рахунках юридичних осіб - 
сільських рад Володимирецького району, що реорганізуються у 
Володимирецьку селищну раду, на казначейські рахунки Володимирецької 
селищної ради;
- забезпечити закриття рахунків у органах державного казначейства та 
банках юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району, що 
реорганізуються у Володимирецьку селипщу раду;
- забезпечити подання фінансової та іншої звітності;
- забезпечити державну реєстрацію припинення діяльності юридичних осіб - 
сільських рад Володимирецького району, що реорганізуються у 
Володимирецьку селипщу раду;
- забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про Володимирецьку 
селипщу раду.

18. Комісіям з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку 
знищення печаток та штампів сільських рад Володимирецького району, що 
реорганізуються у Володимирецьку селищну раду.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
Володимирецької

СЕЛИЩНИЙ Г0Я0ВА . В. КОВЕИЬКО



Додаток № 1 до рішення 
Володимирецької селищної ради 
№13 від 08.12.2020 р.

ПЕРЕЛІК
юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району 

що реорганізуються шляхом приєднання до В олодимирецької селищної ради

1. 34361, с.Берестівка, Володимирецький район, Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 21085696, КОАТУУ 5620881301.

2. 34310, с.Біле, Володимирещ.кий район. Рівненська область, код ЄДРПОУ 
04388159, КОАТУУ 5620880901.

3. 34312, с.Великі Тежовичі, Володимирещ»кий район. Рівненська область, 
код ЄДРПОУ 04388188, КОАТУУ 5620881801.

4. 34330, с.Воронки, Володимирещ»кий район, Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 04388171, КОАТУУ 5620882601.

5. 34360, с.Довговоля, Володимирещ*кий район. Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 04388219, КОАТУУ 5620883401.

6. 34363, с.Жовкині, Володимирецький район. Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 04388225, КОАТУУ 5620883801.

7. 34332, с.Красносілля, Володимирецький район, Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 04388260, КОАТУУ 5620885801.

8. 34362, с.Любахи, Володимирецький район, Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 04388283, КОАТУУ 5620886601.

9. 34351, с.Половлі, Володимирецький район, Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 04388337, КОАТУУ 5620888301.

10. 34314, с.Степангород, Володимирецький район, Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 04526686, КОАТУУ 5620889501.

11. 34313, с.Хиночі, Володимирецький район. Рівненська область, код 
ЄДРПОУ 0438Ш 0Ж )АТУУ 5620889801.

Секретар Ю. Блищик



Додаток № 2 до рішення 
Володимирецької селищної ради 
№ від 12.2020 р.

ПЛАН ЗАХОдаВ
по реорганізації юридичних осіб - сільських рад Володимирецького району 

що приєднуються до Володимирецької селищної ради
з/п Заходи Термін Виконавець
1 Забезпечити інформування 

населення сільських рад 
Володимиреті;ького району, що 
приєднуються до 
Володимирецької селищної ради

Постійно під час
процедури
реорганізат і̂ї

члени 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

2 Персональне (під розписку) 
попередження працівників 
сільських рад, яких планується 
вивільнити у зв’язку із 
скороченням штату, про 
скорочення чисельності (штату) 
працівників та наступне 
вивільнення (згідно КЗпП 
України)

Не пізніше ніж 
за 2  МІС5ПТІІ до дати 
фактичного
вивільнення

голова 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

3 Персональне (під розписку) 
попередження працівників 
сільських рад, які будуть 
працевлаштовані у 
Володимирецьку селищну раду, 
про зміну істотних умов праці 
(згідно КЗпП України)

Не пізніше ніж за 2 
місяці

голова 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

4 Здійснення заходів щодо 
інвентаризації всього майна, 
власності, землі, активів, 
зобов’язань сільських рад

3 моменту 
утворення комісії 3 
реорганізації до 
складання
передавального акту

члени 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

5 Здійснення розрахунків з 
працівниками та їх вивільнення 
(працевлаштування)

Не раніше ніж через 
2  місяці від дати 
попередження про 
вивільнення

відділ 
бухгалтерського 
обліку селищної

ради
6 Звернення до Пенсійного фонду 

України та органу ДФС з метою 
одержання відповідно довідок 
про відсутність заборгованостей

До складання 
передавального акта

члени 
відіювідної 

комісії 3 
реорганізації

7 Закриття казначейського рахунків 
реорганізованих сільських рад

Після закінчення 
процедури

відділ
бухгалтерського



Володимирецького району реорганізаті;ії обліку селищної
ради

8 Передача документації:

- до архівних установ 
(документації, яка передбачає 
архівне зберігання);

- Володимирецькій селищній раді 
(документат і̂ї, яка має значення в 
подальшій роботі)

Під час складання 
передавального акту

члени 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

9 Складання передавального акту 
та передача майна сільських рад 
Володимиретт^ькій селищній раді

Під час складання 
передавального акту 
Після проведення 
інвентаризації

члени 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

10 Звернення до державного 
реєстратора про проведення 
державної реєстрації припинення 
діяльності юридичних осіб - 
сільських рад Володимиретт;ького 
району

Після закінчення
процедури
реорганізації

голова 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

11 Забезпечити реєстрацію права 
власності Володимиреті;ької 
селищної ради на майно 
реорганізованих сільських рад 
Володимирецького району

Після закінчення
процедури
реорганізації

голова 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

12 Забезпечити знищення печаток і 
шіампів реорганізованих 
сільських рад Володимирецького 
району

Після закінчення
процедури
реорганізації

голова 
відповідної 

комісії 3 
реорганізації

13 Забезпечити подання фінансової 
звітності реорганізованих 
сільських рад Володимирецького 
району

Після закінчення
процедури
реорганізації

відділ 
бухгалтерського 
обліку селищної

ради

Секр Ю. Б лищепс


