
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 11
20 листопада 2020 року                                         1 сесія 8 скликання

Про реорганізацію Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної 
територіальної громади Вінницького району Вінницької області 
шляхом приєднання 
до Лука-Мелешківської сільської ради

Враховуючи результати перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних
та  міських  голів,  що  відбулися  25  жовтня  2020  року,  факт  набуття  повноважень  Лука-
Мелешківською  сільською  радою,  на  підставі  ст.8  Господарського  кодексу  України,
ст.ст.104-107 Цивільного кодексу України та керуючись ст.25,  ч.1 ст.59,  п.  6-1 розділу  V
Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Хижинецьку сільську раду Сокиринецької  об’єднаної  територіальної
громади  Вінницького  району  Вінницької  області,  ідентифікаційний  код  юридичної
особи 41079632, адреса місцезнаходження юридичної особи: вул. І. Богуна, буд. 59Б, с.
Хижинці,  Вінницький  р-н,  Вінницька  обл.,  23209  шляхом  приєднання  до  Лука-
Мелешківської  сільської  ради,  ідентифікаційний  код  юридичної  особи  04329856,
адреса  місцезнаходження  юридичної  особи:  вул.  Центральна,  2А,  с.  Лука-
Мелешківська, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23234.

2. Встановити, що орган місцевого самоврядування Лука-Мелешківська сільська рада є
правонаступником  усього  майна,  усіх  прав  та  обов’язків  органу  місцевого
самоврядування Хижинецької сільської ради. 

3. Утворити комісію з реорганізації та управління справами Хижинецької сільської ради
у складі відповідно до додатка1.

4. Встановити  термін  заявлення  кредиторами  своїх  вимог  –  два  місця  з  дня
оприлюднення  на  офіційному  веб-сайті  центрального  органу  виконавчої  влади,  що
здійснює  державні  повноваження  в  сфері  державної  реєстрації,  повідомлення  про
реорганізацію  Хижинецької  сільської  ради  шляхом  приєднання  до  Лука-
Мелешківської сільської ради.

5. Комісії з реорганізації та управління справами Хижинецької сільської ради:
- забезпечити  здійснення  усіх  організаційно-правових  заходів,  пов’язаних  з

припиненням діяльності юридичної особи шляхом приєднання відповідно до вимог
чинного законодавства України;



- повідомити в установленому законом порядку працівників Хижинецької сільської
ради про реорганізацію;

- забезпечити  дотримання  соціально-правових  гарантій  працівників Хижинецької
сільської  ради у  порядку  та  на  умовах,  визначених  чинним  законодавством
України;

- в  строк  до  «22»  січня  2021  року  провести  інвентаризацію  майна,  активів  та
зобов’язань Хижинецької сільської ради;

-  здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями Хижинецької сільської ради;
- скласти передавальний акт та подати його на затвердження до Лука-Мелешківської

сільської  ради після  закінчення  строку  пред’явлення  вимог  кредиторами  до
Хижинецької сільської ради; 

- голові  комісії  з  реорганізації  та  управління  справами  надати  державному
реєстратору  усі  документи,  передбачені  Законом  України  «Про  державну
реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань»,  для  проведення  державної  реєстрації  реорганізації  Хижинецької
сільської ради шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради.

6. Надати  голові  комісії  з  реорганізації  та  управління справами Августовичу  Богдану
Івановичу право першого підпису документів.

7. Надати право другого підпису документів таким працівникам:
Начальнику  планово-фінансового  відділу,  головному  бухгалтеру  Калінчук  Наталії
Леонідівні 
Інспектору з бухгалтерського обліку Крепкій Наталії Олександрівні
Спеціалісту Борецькому Сергію Івановичу.

8. Контроль  за  виконанням  цього рішення  покласти  на  постійну  комісію  питань
містобудування,  будівництва,  земельних  відносин,  охорони  природи,  житлово-
комунального  господарства  та  комунальної  власності   та  з  питань  планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку .

Сільський голова                                                                                      Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток1
до рішення № 11 Лука-Мелешківської сільської ради 

від 20.11.2020

КОМІСІЯ
з реорганізації та управління справами

Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади
Вінницького району Вінницької області

Голова комісії Посада Ідентифікаційний номер
Августович Богдан 
Іванович

Лука-Мелешківський 
сільський голова

3274305695

Члени комісії
Калінчук Наталія 
Леонідівна

Начальник відділу,головний 
бухгалтер Хижинецької 
сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної 
громади Вінницького району 
Вінницької області

2756803722

Крепка Наталія 
Олександрівна

Інспектор з бухгалтерського 
обліку  Хижинецької 
сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної 
громади Вінницького району 
Вінницької області

3167119488

Борецький Сергій Іванович Спеціаліст Хижинецької 
сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної 
громади Вінницького району 
Вінницької області

2378009255

Луков Сергій 
Володимироич

Спеціаліст - землевпорядник 
Хижинецької сільської ради 
Сокиринецької об’єднаної 
територіальної громади 
Вінницького району 
Вінницької області

2873319452

Коломієць Василь 
Михайлович 

Інспектор Хижинецької 
сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної 
громади Вінницького району 
Вінницької області

2198621611

Цокур Валентина 
Володимирівна 

Начальник відділу з питань 
культури,молоді,спорту та 
соц..захисту населення 
Хижинецької сільської ради 
Сокиринецької об’єднаної 
територіальної громади 
Вінницького району 
Вінницької області

2632420696



Дишкант Ольга Степанівна Інспектор Хижинецької 
сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної 
громади Вінницького району 
Вінницької області

2820109822

Качалка Ольга Віталіївна діловод Хижинецької 
сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної 
громади Вінницького району 
Вінницької області

3256607143

Холопкіна Світлана 
Валентинівна

Інспектор з військового 
обліку, паспортист 
Хижинецької сільської ради 
Сокиринецької об’єднаної 
територіальної громади 
Вінницького району 
Вінницької області 

3258406646

Калюжна Оксана 
Анатоліївна

Директор сільського будинку
культури  с. Сокиринці

2706513186

Ільченко Ірина 
Олександрівна

Директор сільського будинку
культури  с. Парпурівці

2896105888

Джабієва Наталія Петрівна Завідуюча бібліотекою 
філією в с.Сокиринці

2927215342

Дідуренко Сергій Петрович Завідуючий КНП 
«Вінницький районний 
медичний ЦПМСД» 
Хижинецької амбулаторії 
загальної практики сімейної 
медицини

2220013512

Маціпура Лариса Петрівна Начальник відділу освіти 2551605243
Сугак Тетяна Василівна Головний бухгалтер 3038807929
Мазуренко Людмила 
Семенівна

Завідуюча КЗ ЗДО «Золотий 
ключик» 

2223317824

Кіщук Олена Василівна Завідуюча КЗ ЗДО 
«Дзвіночок» 

2889214348

Цьомик Тетяна Сергіїівна В.о.директора КЗ 
«Хижинецький ліцей» 

3206606306

Ваколюк Тетяна 
Олександрівна

Директор Сокиринецької 
філії КЗ «Хижинецький 
ліцей»

2875406502

Проценко Дмитро 
Леонідович

Начальник відділу 
комунальної власності та 
земельних відносин Лука-
Мелешківської сільської ради

3100807092

Шило Віталіна Миколаївна Начальник відділу, головний 
бухгалтер Лука-
Мелешківської сільської ради

2894321802

Сорока Ірина Григорівна Начальник відділу освіти та 
культури Лука-
Мелешківської сільської ради

2316517204



Гончарук Тетяна 
Вікторівна

Головний бухгалтер відділу 
освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради

2849709609

Секретар ради                                                                                                Оксана ШЕВАНЮК


