
                                                                                                                                                                      

   
                                                                                                                                             

УКРАЇНА 
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЧАКІВСЬКОГО   РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 
 РІШЕННЯ

від  22  грудня   2016 року   №  13                                   1 сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про припинення 
Рівненської  сільської ради

Керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  8  Закону
України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  відповідно  до  Цивільного
кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»,  на підставі рішення  Чорноморської сільської ради
від 22 грудня  2016 року  № 1  «Про підсумки виборів  та визнання повноважень депутатів
Чорноморської  сільської  ради першого  скликання Чорноморської  об’єднаної  територіальної
громади»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити юридичну особу – Рівненську сільську раду (ЄДРПОУ 04377173), розташовану
за адресою: вулиці  Ювілейна, 16, с. Рівне, Очаківського району,  Миколаївської  області
шляхом приєднання до Чорноморської сільської ради (ЄДРПОУ 04377184), розташованої за
адресою: вул.  Суворова, 126  в  сел. Чорноморка, Очаківського району, Миколаївської об-
ласті.

2. Чорноморську сільську  раду вважати правонаступником активів та пасивів, всіх майнових
прав та обов’язків  Рівненської сільської ради. 

3. Утворити комісію з реорганізації Чорноморської сільської ради у складі:

Голова комісії з припинення:  Мелентьєва  Тетяна Володимирівна – секретар сільської ради
( паспорт ЕО 762348,  виданий 21.10.1999 року  Очаківським МРВ УМВС України в Миколаї-
вській області, ідентифікаційний номер  2069902281) ;

                                            
Заступник голови комісії       

          Румінська   Наталія  Миколаївна   -  староста  сіл   (Рівне,  Благодатне,  Осетрівка,
Березань,Їжицьке) - паспорт ЕО 385572 ,  виданий 12.11.1997року Очаківським МРВ УМВС
України в Миколаївській області, ідентифікаційний номер 2237421501 ;

 Члени комісії:
          Сілівон Микола Федорович    -  керівник відділення благоустрою  ( паспорт ЕО 335587,
виданий 15.07.1997 року Очаківським МРВ УМВС України в Миколаївській області, ідентифі-



каційний номер  2350408357);
         Бочкова Надія Анатоліївна      -  бухгалтер сіл  ( паспорт  ЕО 362215, виданий 12.08.1997
року  Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, ідентифікаційний номер
2685815406);
         Шустова Лариса Леонідівна    -  спеціаліст з питань землевпорядкування ( паспорт ЕО
866841,  виданий 25.12.2000 року Очаківським МРВ УМВС України в Миколаївській області,
ідентифікаційний номер 2519506660);
         Бабченко Алла Григорівна      -  обліковець паспортного столу та ВОС ( ЕО 256882, ви-
даний 12.03.1997 року  Очаківським МРВ УМВС України в Миколаївській області, ідентифіка-
ційний номер 2036817648);
         Костюк Галина Святославівна  -  бухгалтер  ( паспорт ЕО 762105,  виданий Очаківським
МРВ УМВС України в Миколаївській області, реєстраційний  номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3024015624);
        Олейніченко Тетяна Миколаївна – архіваріус  ( паспорт ЕО 450015, виданий 22.12.1997
року  Очаківським  МРВ  УМВС  України  в  Миколаївській  області,  ідентифікаційний  номер
2308608107).

 4.  Затвердити план заходів з реорганізації Чорноморської сільської ради
 (додаток № 1).
       5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійсне-
ння  заходів,  передбачених  планом,  та  про  результати  проведеної  роботи  інформувати
Чорноморського сільського голову  Дмитренко А.А.

 6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань прав лю-
дини, законності, депутатської діяльності та  етики,  комунальної власності, медицини, осві-
ти, культури та спорту.

Сільський голова                                                                                                       А.А. Дмитренко



ДОДАТОК  1
до рішення 1 сесії І скликання 
Чорноморської сільської ради  
Чорноморської об’єднаної 
територіальної громади 
№ 13 від 22.12.2016 року

План заходів з реорганізації
Чорноморської  сільської ради

з/п Заходи Термін Виконавець
1 Персональне (під розписку) попередження 

працівників Рівненської сільської ради, які
будуть працевлаштовані у Чорноморській 
сільській раді, про зміну істотних умов 
праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП України) 

Не пізніше ніж за 2 міся-
ці 

(голова
комісії)

2 Персональне (під розписку) попередження 
працівників Рівненської сільської ради, 
яких планується вивільнити у зв’язку із 
скороченням штату,  про скорочення чи-
сельності (штату) працівників та наступне 
вивільнення (п. 1 ст. 40 КЗпП України, ст. 
492 КЗпП)

Не пізніше ніж за 2 міся-
ці до дати фактичного 
вивільнення 

(голова
комісії)

3 Здійснення заходів щодо інвентаризації 
всього майна, активів, зобов’язань Рі-
вненської  сільської  ради

З моменту утворення 
комісії з реорганізації до 
складання передавально-
го акту

(визначені
члени

комісії)

4 Здійснення розрахунків з працівниками та 
їх вивільнення (працевлаштування)

Не раніше ніж через 2 
місяці від дати попере-
дження про вивільнення

(визначені
члени

комісії)
5 Звернення до Пенсійного фонду України 

та органу ДФС з метою одержання від-
повідно довідок про відсутність заборгова-
ностей

До складання переда-
вального акта

(визначені 
члени комісії

6 Закриття казначейського рахунку (визначені
члени

комісії)
7 Передача документації:

-  до архівних установ (документації, яка 
передбачає архівне зберігання);
- Чорноморській раді (документації, яка 
має значення в подальшій роботі Чорно-
морської сільської ради)

Під час складання пере-
давального акту

(визначені
члени

комісії)

8 Складання передавального акта та переда-
ча майна Рівненської сільської ради Чор-
номорській  сільській раді  

Під час складання пере-
давального акту Після 
проведення інвентари-
зації

(члени
комісії)

9 Звернення до державного реєстратора про 
проведення державної реєстрації припи-
нення  Рівненської сільської ради шляхом 
приєднання

Після закінчення проце-
дури реорганізації, 
передбаченої законом

(голова
комісії)



Секретар ради                                                                                                          Т.В. Мелентьєва      
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