
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIIІ скликання 

16  квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 305 

 

Про затвердження передавальних 

актів, щодо передачі майна сільських 

рад, які припиняються в результаті 

реорганізації шляхом приєднання  

до Ємільчинської селищної ради 

 

 

          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на виконання рішення 

селищної ради від 04.12.2020р. № 12 «Про реорганізацію сільських рад, що входять до складу 

Ємільчинської селищної ради», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Великоцвілянської сільської ради (код ЄДРПОУ 04347692), 

місцезнаходження юридичної особи: вулиця Шевченка, буд. 6, с. Велика Цвіля 

Ємільчинського району Житомирської області, 11235, яка реорганізується шляхом 

приєднання до юридичної особи - Ємільчинської селищної ради (код ЄДРПОУ 04347605), 

місцезнаходження юридичної особи: вулиця Соборна, буд 51, смт Ємільчине, Житомирська 

область, 11201 (додається). 

2. Затвердити передавальний акт Миколаївської сільської ради (код ЄДРПОУ 04347752), 

місцезнаходження юридичної особи: вулиця Шевченка, буд. 43, с. Миколаївка 

Ємільчинського району Житомирської області, 11210, яка реорганізується шляхом 

приєднання до юридичної особи - Ємільчинської селищної ради (код ЄДРПОУ 04347605), 

місцезнаходження юридичної особи: вулиця Соборна, буд 51, смт Ємільчине, Житомирська 

область, 11201 (додається). 

3. Затвердити передавальний акт Руднє-Іванівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04347367), 

місцезнаходження юридичної особи: вулиця Шевченка, буд. 47, с. Рудня-Іванівська 

Ємільчинського району Житомирської області, 11221, яка реорганізується шляхом 

приєднання до юридичної особи - Ємільчинської селищної ради (код ЄДРПОУ 04347605), 

місцезнаходження юридичної особи: вулиця Соборна, буд 51, смт Ємільчине, Житомирська 

область, 11201 (додається). 

4. Комісії з реорганізації подати документи державному реєстратору для проведення 

державної реєстрації припинення юридичних осіб - Великоцвілянської сільської ради,  

Миколаївської сільської ради та Руднє-Іванівської сільської ради шляхом приєднання до 

Ємільчинської селищної ради в установленому законом порядку.  



5. Прийняти у комунальну власність Ємільчинської селищної ради майно, відображене у  

передавальних актах. 

6. Визначити балансоутримувачем майна: 

сільських рад – Ємільчинську селищну раду; 

закладів освіти (ДНЗ) - відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради;  

майна закладів культури (будинки культури, сільський клуб, бібліотеки) - відділ культури та 

туризму Ємільчинської селищної ради та закріпити за ними майно на праві оперативного 

управління. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної  власності. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про затвердження передавальних актів, щодо передачі майна сільських рад, які 

припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання 

до Ємільчинської селищної ради» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 
 

 


