
                                                                                                                      
                                                                           УКРАЇНА                             

                        Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

                        Р І Ш Е Н Н Я  

вісімнадцята  (36)    сесія   сьомого   скликання 

 
від   18  жовтня  2019 року  

м. Городня 

 

Про реорганізацію  

Володимирівської сільської  ради  

 

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», «Про  бухгалтерський  облік  та  

фінансову  діяльність  в  Україні,  «Про  національний  архівний  фонд  та  архівні  

установи, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

ст..49
2 

Кодексу  Законів  про працю України,   Городнянська  міська  рада  

 

 ВИРІШИЛА:  

 

 1.Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Володимирівської  

сільської ради (ЄДРПОУ 04415100 ), розташованої за адресою: вул. Миру, буд. 174            

с. Володимирівка, Городнянського  району, Чернігівської  області,  шляхом приєднання до 

Городнянської  міської  ради (ЄДРПОУ 04061731), розташованої за адресою: вул. 

Троїцька , буд.13, м.Городня, Городнянського району,  Чернігівської області.  

  

 2.Виконуючому обов’язки  старости (Пильник  Н.Ф.) попередити відповідно до  

вимог  чинного законодавства працівників  виконавчого апарату Володимирівської  

сільської  ради, повноваження  яких не припиняються  в зв’язку з  проведенням  

процедури приєднання, працівників  підприємств, закладів, установ Володимирівської 

сільської ради про наступне вивільнення в зв’язку з реорганізацією юридичної особи – 

Володимирівської сільської ради.  

  

 3.Городнянська міська  рада є правонаступником прав та обов'язків 

Володимирівської  сільської ради Городнянського  району,  Чернігівської  області. 

   

 4.Утворити комісію з реорганізації  Володимирівської сільської ради у складі:   

Голова комісії: Лахнеко Ігор Миколайович (2450208599), перший заступник   міського  

голови 

(ПІБ, ідент. номер)                                     (посада) 

 

Заступник голови комісії: Пильник  Наталія  Федорівна (2145920800) в.о.старости 

    (ПІБ, ідент. номер)   (посада) 

 

Секретар  комісії: Єсипенко  Ольга  Василівна  (2696705962) секретар  сільської ради  

(ПІБ, ідент. номер)                                     (посада) 

Члени комісії:  

 

Пірак  Наталія  Володимирівна    (2692812423),      головний бухгалтер міської ради   



(ПІБ, ідент. номер)                                                                          (посада) 

Коваль  Олена  Миколаївна   (2710407321),      юрист  юридичного відділу міської ради   

(ПІБ, ідент. номер)                                                                          (посада) 

 

            6. Місце  знаходження  комісії  з  реорганізації:  м. Городня,  вул.  Троїцька,  13,  

Городнянський  район,  Чернігівська  обл.,  15100.   

 

 7.З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять повноваження 

щодо управління справами бюджетної установи - органу місцевого самоврядування 

Володимирівської сільська рада, в тому числі право підпису від її імені фінансових та 

інших документів, яке надається голові Комісії  Лахнеку  Ігорю  Миколайовичу (перший 

підпис) та  секретарю Комісії Єсипенко  Ользі  Василівні(другий підпис). 

  

 8.Комісії з реорганізації  Володимирівської сільської ради у строк до «20»  

листопада 2019 року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань  

Володимирівської сільської ради та підготувати передавальний акт для прийняття на 

баланс Городнянської міської  ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань 

Володимирівської  сільської ради.  

 

            9.  Строк  для  пред’явлення  кредиторами  вимог  складає  2  місяці  з  моменту  

державної  реєстрації  в  Єдиному  Державному  реєстрі  юридичних,  фізичних  осіб  

працівників  та  громадських  формувань. 

 

 10.З метою  забезпечення належного та безперебійного  функціонування  закладів  

бюджетної  сфери  Володимирівської  сільської ради, яка  проходить  стадію реорганізації, 

встановити на період до  внесення  відповідного запису  до Єдиного державного реєстру  

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських  формувань про припинення 

юридичної особи, шляхом приєднання, що  в повсякденній діяльності виконуючого 

обов’язки  старости та  ліквідаційної  комісії   використовується гербова печатка  

Володимирівської сільської ради та інші печатки  та штампи, передбачені  чинним 

законодавством.  

  

 11.Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи 

інформувати Городнянську  міську раду. 

  

 12.Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної 

реєстрації реорганізації Володимирівської  сільської ради та внесення змін у відомості про 

Городнянську  міську  раду в ЄДР  в.о. старости Пильник  Наталію  Федорівну, паспорт  

серії  НК  № 027816 виданий 20.03.1996року  Городнянським РВ УМВС України  в 

Чернігівській області,  ІПН-2145920800, с.Володимирівка, вул. 1-го Травня, № 5, 

Городнянський р-н, Чернігівська обл., телефон - 0960731736.  

  

            13.Рішення  набуває  чинності з дня  його  прийняття.  

 

 

Міський голова                                                                  А.І.Богдан 

 
 

 


