
                                                                                                   
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 69

24 грудня 2020 року                              3 сесія 8 скликання

Про реоганізацію відділу освіти Хижинецької сільської ради 
Сокиринецької об’єднаної територіальної громади шляхом приєднання до
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

Заслухавши  інформацію  Лука-Мелешківського  сільського  голови
Августовича  Б.  І.,  враховуючи  рішення  2  позачергової  сесії  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  8  скликання  №  23  від  10.12.2020,  висновок
постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я,
молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, 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 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» сільська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати відділ освіти Хижинецької сільської ради Сокиринецької
об’єднаної  територіальної  громади,  ідентифікаційний  код  юридичної
особи 41105075, адреса місцезнаходження юридичної особи: вул. Івана
Богуна, буд. 59 Б, с. Хижинці, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23209
шляхом приєднання до Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської
сільської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 43176373, адреса
місцезнаходження юридичної особи: вул. Центральна, буд. 2А, с. Лука-
Мелешківська, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23234.

2. Встановити,  що  орган  місцевого  самоврядування  відділ  освіти  та
культури  Лука-Мелешківської  сільської  ради  є  правонаступником
усього  майна,  усіх  прав  та  обов’язків  відділу  освіти  Хижинецької
сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади.

3. Під час проведення реорганізації відділу освіти Хижинецької сільської
ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади повноваження з
управління її справами здійснює начальник відділу освіти Хижинецької
сільської ради.

4. Утворити комісію з реорганізації та управління справами відділу освіти
Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної



громади за адресою вул. Івана Богуна, буд. 59 Б, с. Хижинці, Вінницький
р-н, Вінницька обл., 23209 ,  у складі відповідно до додатка 1.

5. Комісії  з  реорганізації  та  управління  справами  відділу  освіти
Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної
громади:
- забезпечити  здійснення  усіх  організаційно-правових  заходів,

пов’язаних  з  припиненням  діяльності  юридичної  особи  шляхом
приєднання відповідно до вимог чинного законодавства України;

- повідомити  у  встановленому  законом  порядку  працівників  відділу
освіти  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної
територіальної громади про реорганізацію;

- забезпечити  дотримання  соціально-правових  гарантій  працівників
відділу освіти Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної
територіальної громади у порядку та на умовах, визначених чинним
законодавством України; 

- провести інвентаризацію майна, активів та зобов’язань відділу освіти
Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної
територіальної громади; 

- скласти передавальний акт для прийняття на баланс відділом освіти
та культури Лука-Мелешківської сільської ради майна відділу освіти
Хижинецької сільської ради та подати його на затвердження до Лука-
Мелешківської 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  Відділу  освіти Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громадишляхом
приєднання  до  Відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської
сільської ради.

6. Встановити, що строк для заявлення кредиторами своїх вимог відділу
освіти Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної
громади Вінницького району Вінницької області (код 41105075) два місяці.

7.  Надати  (голові  реорганізаційної  комісії)  начальнику  відділу  освіти
Хижинецької  сільської  ради  право  першого  підпису  на  фінансових
документах Відділу освіти Хижинецької сільської ради Сокиринецької
об’єднаної територіальної громади, який реорганізується, право другого
підпису  на  фінансових  документах  –  головному  бухгалтеру   (члену
реорганізаційної комісії).

8. Встановити, що у своїй діяльності Комісія з реорганізації та управління
справами  Відділу  освіти  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької
об’єднаної  територіальної  громади  підзвітна  та  підконтрольна  Лука-
Мелешківському сільському голові – Августовичу Богдану Івановичу.



9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  голову  постійної
комісію  сільської  ради  з  питань  освіти,  культури,  охорони  здоров’я,
молоді, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Лозу Р.М.).

Сільський голова                                                          Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення 3 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 69 від 24.12.2020 року

КОМІСІЯ

реорганізації та управління справами відділу освіти Хижинецької
сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади

Голова комісії Посада Ідентифіка
ційний 
номер

Дата 
народжен
ня

Маціпура Лариса 
Петрівна

Начальник відділу освіти 2551605243 10.11.1969

Члени комісії
Кушніренко Віта 
Анатоліївна

Головний спеціаліст з питань освіти та 
культури відділу освіти та культури 
Лука-Мелешківської сільської ради

2985817923 30.09.1981

Баран Наталія 
Василівна

Головний спеціаліст з питань освіти та 
культури відділу освіти та культури 
Лука-Мелешківської сільської ради

2610105082 18.06.1971

Шевченко Аліса 
Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу освіти 
Хижинецької сільської ради

3324906928 12.01.1991

Сугак Тетяна 
Василівна

Головний бухгалтер 3038807929 14.03.1983

Гончарук Тетяна 
Вікторівна

Головний бухгалтер відділу освіти та 
культури Лука-Мелешківської сільської
ради

2849709609 08.01.1978

Секретар ради                                                                       Оксана ШЕВАНЮК


