
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Перша сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

04 грудня 2020р.   смт.Ємільчине №12 

 

Про припинення сільських рад в 

результаті  реорганізації шляхом 

приєднання до Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

 Керуючись ст. 42,59, п. 10,11,12, 17 ст. 61 Прикінцевих та перехідних положень  

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», 

постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування 

територій громад Житомирської області», відповідно до ст.. 104,105,107 Цивільного кодексу 

України,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань»,Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність вУкраїні», ч.4 ст.31 Закону України «Про національний архівний фонд та 

архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419, п.7 Розділу І Положення про 

інвентаризаціб активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 02.09ю2014 №879, ч.4 ст. 3 Розділу ХІV 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 №1000/5, на підставі рішення  Ємільчинської селищної ради від 04 

грудня 2020р. №1 «Про підсумки виборів депутатів Ємільчинської селищної ради»,  

Ємільчинська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Припинити  юридичні особи : 

 

- Великоцвілянську сільську раду Ємільчинського району Житомирської області, код 

ЄДРПОУ04347692, Житомирська область, Ємільчинський район, с.Велика Цвіля, 

вул.Шевченка, буд. №6 

- Миколаївську сільську раду Ємільчинського району Житомирської області, код ЄДРПОУ 

04347752, Житомирська область, Ємільчинський район, с.Миколаївка, вул.Шевченка, 

буд.43 

- Руднє-Іванівську сільську раду Ємільчинського району Житомирської області, код 

ЄДРПОУ 04347367, Житомирська область, Ємільчинський район, с.Рудня-Іванівська, 

вул.Шевченка, буд.47 

 



 

 

в результаті реорганізації шляхом приєднання до Ємільчинської селищної ради (код 

ЄДРПОУ 04347605), місцезнаходження -  11201, Житомирська область, Ємільчинський 

район, смт. Ємільчине, вул. Соборна, буд.№51 

 

2. Ємільчинська селищна рада Житомирської області   є правонаступником активів та 

пасивів, всіх майнових прав та обов’язків Великоцвілянської, Миколаївської, Руднє-

Іванівської сільських рад. 

 

3. Утворити комісію з припинення Великоцвілянської, Миколаївської, Руднє-Іванівської 

сільських рад в результаті  реорганізації шляхом приєднання до Ємільчинської селищної 

ради у складі : 

 

Голова комісії : 

 

ВОЛОЩУК 

Сергій Володимирович 

- Ємільчинський селищний голова,  і.н.2861510876 

 

Заступник голови комісії : 

ОСТАПЧУК 

Інна Петрівна 

- секретар Ємільчинської селищної ради, і.н.2814919520 

 

Секретар комісії 

КОВАЛЕНКО 

Андрій Андрійович 

- начальник юридичного відділу Ємільчинської селищної ради, 

і.н.2751006537 

 

Члени комісії : 

 

ДІДУС 

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 

головний бухгалтер Ємільчинської селищної ради, 

і.н.2918506085 

СОЛЯННІКОВА 

Оксана Василівна 

- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 

транспорту, комунальної власності селищної ради, 

і.н.2684709369 

 

4. Комісії з припинення Великоцвілянської, Миколаївської, Руднє-Іванівської сільських рад в 

результаті  реорганізації шляхом приєднання до Ємільчинської селищної ради у строк до 

20.12.2020 року провести інвентаризацію активів та зобов’язань Великоцвілянської, 

Миколаївської, Руднє-Іванівської сільських рад та підготувати передавальні акти для 

прийняття на баланс Ємільчинської селищної ради та її виконавчих органів майна та 

зобов’язань цих сільських рад, забезпечити закриття казначейських рахунків та забезпечити 

передачу документів до архівних установ та Ємільчинської селищної ради. 

 

5. Затвердити план заходів щодо реорганізації органів місцевого самоврядування (додається). 

 

6. Голові комісії з припинення Великоцвілянської, Миколаївської, Руднє-Іванівської 

сільських рад в результаті  реорганізації шляхом приєднання до Ємільчинської селищної 

ради Волощуку С.В. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених планом. 

 



7. Доручити Ємільчинському селищному голові Волощуку С.В.  забезпечити внесення змін 

до установчих документів юридичних осіб комунальної форми власності, утворених за 

рішенням рад, які припиняються. 

Відповідні установчі документи затвердити на пленарному засіданні ради в строк не 

пізніше 3 місяців з моменту внесення до ЄДР запису про реорганізацію ради, що утворила 

комунальне підприємство, установу, організацію. 

 

8. Уповноважити Волощук Сергія Володимировича Ємільчинського селищного голову, 

голову комісії  з припинення Великоцвілянської, Миколаївської, Руднє-Іванівської сільських 

рад в результаті  реорганізації шляхом приєднання до Ємільчинської селищної ради  подати 

документи на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації припинення 

Великоцвілянської, Миколаївської, Руднє-Іванівської сільських рад в результаті  

реорганізації шляхом приєднання до Ємільчинської селищної ради та внесення змін до 

відомостей про Ємільчинську селищну раду до  Єдиного державного реєстру згідно з 

чинним законодавством.  

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на Ємільчинського селищного голову 

Волощука С.В. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 1 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання 

04 грудня  2020р.    №12 

 

План заходів  

щодо реорганізації органів місцевого самоврядування 

 

№ 

з/п 

Заходи Примітка 

1 Направлення письмового повідомлення 

органу, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняте рішення 

щодо реорганізації юридичних осіб 

сільських (селищних) рад шляхом 

приєднання, подання необхідних 

документів для внесення до Єдиного 

державного реєстру відповідних 

записів. Вжиття заходів щодо 

оприлюднення в ЗМІ повідомлення про  

припинення органів місцевого 

самоврядування 

Протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття рішення 

2 Подача документів державному 

реєстратору 

Подається нотаріально засвідчена копія 

рішення засновників (учасників) або 

уповноваженого ними органу щодо 

реорганізації юридичної особи, а також 

документ, який підтверджує внесення 

плати за публікацію повідомлення про 

прийняття засновником (учасником) або 

уповноваженим ним органом місцевого 

рішення щодо реорганізації юридичної 

особи у спеціалізованому друкованому 

засобі масової інформації (ст.34 Закону 

№755) 

3 Попередження працівників про 

реорганізацію органів місцевого 

самоврядування 

 

4 Проведення повної інвентаризації та 

передача товарно-матеріальних 

цінностей 

Проведення інвентаризації є 

обов`язковим (п.1.9 інструкції №90). 

Після інвентаризації здійснюється 

передача майна установи, що 

припиняється 

5 Вжиття ліквідаційною комісією всіх 

можливих заходів щодо виявлення 

кредиторів, письмове повідомлення їх 

про реорганізацію органів місцевого 

самоврядування. 

Встановлення строку заявлення 

кредиторами свої вимог до органів 

місцевого самоврядування протягом 

двох місяців з дня оприлюднення 

повідомлення про рішення щодо 

Задоволення вимог кредиторів 

здійснюється за черговістю, визначеною 

ст.112 Цивільного кодексу України 



реорганізації органів місцевого 

самоврядування, згідно з чинним 

законодавством 

6 Розгляд кожної окремої вимоги 

кредитора, зокрема щодо сплати 

податків, зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, страхових 

коштів у Пенсійний фонд України, 

фонди соціального страхування та 

прийняття відповідного рішення, яке 

надсилається кредитору не пізніше 

тридцяти днів з дня отримання 

органом місцевого самоврядування 

відповідної вимоги кредитора 

 

7 Здійснення розрахунків з працівниками 

та їх вивільнення (працевлаштування) 

 

8 Закриття рахунків у Держказначействі Закриття рахунків здійснюється 

відповідно до розділу 7 Порядку №221 

9 Зняття з обліку в Пенсійному фонді 

України 

Остаточний розрахунок з органом 

Пенсійного фонду України проводиться 

на основі акта документальної перевірки, 

яка проводиться в 10-денний строк 

після отримання органом Пенсійного 

фонду України документів, зазначених у 

п.п. 3.4.1 Інструкції №21-1 (п.п. 3.4.2 

Інструкції №21-1) 

10 Зняття з обліку у Фонді соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності (ФСС з ТВП) 

Остаточний розрахунок з ФСС з ТВП 

проводиться на основі акта 

документальної перевірки, яка 

проводиться органом ФСС з ТВП у 15-

денний строк після одержання 

документів про ліквідацію 

страхувальника, зазначених у п. 2.15 

Інструкції №16 (п. 4.8 Інструкції №16) 

11 Зняття з обліку у Фонді соціального 

страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних 

захворювань (ФСС НВВПЗ) 

Остаточний розрахунок з ФСС НВВПЗ 

проводиться на підставі акта перевірки 

повноти нарахування та сплати 

страхових внесків (п. 3.13 Інструкція 

№36) 

12 Зняття з обліку у Фонді соціального 

страхування на випадок безробіття 

(ФСС ВБ) 

Остаточний розрахунок з ФСС ВБ 

проводиться на основі акта 

документальної перевірки, яка в 10-

денний строк проводиться органом ФСС 

ВБ (п. 3.8. Інструкції №339) 

13 Зняття з обліку як платника ЄСВ Рішення про анулювання реєстрації за 

заявою платника податку приймається 

податковим органом протягом 

10 календарних днів після надання 

необхідних документів (п.п. 25.1 

Положення №79) 

14 Зняття з обліку як платника податків Відповідно до п.п. 8.1 Порядку №80, 



подачу до органу державної служби 

документів для зняття установи як 

платника податків слід здійснити у 

триденний строк від дати внесення до 

Єдиного державного реєстру відомостей 

про те, що юридична особа перебуває у 

процесі припинення своєї діяльності 

15 Знищення печаток і штампів Акт комісії з відбитком печаток, які 

знищуються 

16 Здача документів в архів  

17 Внесення запису про реорганізацію до 

Єдиного державного реєстру 

Дата внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про проведення 

державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації 

є датою державної реєстрації припинення 

юридичної особи (п. 9 ст. Закону №755) 

 

 

 

 

Секретар ради                                                          Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

     1 пленарне засідання 1 сесіЇ Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

04 грудня 2020р. 

Про реорганізацію сільських рад, що входять до складу Ємільчинської селищної ради 

 
ПІБ 

 

ЗА 

 

ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

1.  Волощук Сергій Володимирович +   

2.  Авраменко Вячеслав Григорович +   

3.  Алілуйко Олександр Анатолійович +   

4.  Афанасьєва Лариса Іванівна +   

5.  Бацюн Ігор Володимирович +   

6.  Бацюн Наталія Анатоліївна +   

7.  Ващенко Леонід Миколайович +   

8.  Дибайло Валерій Дмитрович +   

9.  Дідус Олег Якович +   

10.  Жека Сергій Леонідович +   

11.  Жилюк Роман Степанович +   

12.  Канарський Броніслав Францович +   

13.  Ковичка Микола Володимирович +   

14.  Лісова Олена Володимирівна +   

15.  Лісовий Віктор Петрович +   

16.  Лозко Оксана Олександрівна +   

17.  Лугина Володимир Васильович +   

18.  Лугина Ольга Миколаївна +   

19.  Маринін Олександр Володимирович +   

20.  Мельник Олександр Сергійович +   

21.  Остапчук Інна Петрівна +   

22.  Прокопов Юрій Петрович +   

23.  Романчук Наталія Володимирівна +   

24.  Сорока Валентина Іванівна +   

25.  Філоненко Федір Михайлович +   

26.  Фомішина Галина Миколаївна +   

27.  Цмокалюк Анжеліка Юріївна відсутня 

 ВСЬОГО 26   
 

 

Голова лічильної комісії ____________________________С.Л.Жека 

Заступник голови комісії ___________________________О.В.Маринін 

Секретар лічильної комісії __________________________Л.І Афанасьєва 

Члени лічильної комісії _________________________ О.В.Лісова 

    _________________________В.Д.Дибайло  


